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التقى االمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ ع��ارف عوض الزوكا 
بحضور عدد من اعضاء اللجنة العامة وقيادات فرع المؤتمر الشعبي العام 
بأمانة العاصمة وأعضاء الهيئة التنفيذية للمؤتمر بالعاصمة -السبت- بعقال 

ومشائخ حارات مديريات العاصمة  .
وفي اللقاء ال��ذي ُب��دئ بالسالم الجمهوري وب��آٍي من القرآن الكريم وظل 
الحاضرون ي��رددون خالله شعار)بالروح بالدم نفديك يايمن ...نفديك يا 

صنعاء نفديك ياعدن( القى االمين العام للمؤتمر االستاذ عارف 
الزوكا كلمة حيا فيها مشائخ وعقال ح��ارات مديريات امانة 
العاصمة في هذا اللقاء الذي وصفه باللقاء الكبير واللقاء الحافل 
الحاشد المتميز الذي إْن دل على شيء انما يدل على والئكم 
وحبكم لوطنكم ولمؤتمركم الشعبي العام، ناقاًل اليهم تحيات 
قيادة المؤتمر الشعبي العام ممثلة ممثلة برمز الصمود برمز 
البطولة برمز الوفاء برمز المحبة برمز القيم واألخالق انه الزعيم 
علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية السابق رئيس المؤتمر 

الشعبي العام.
وقال الزوكا: هذا الرجل الذي نستمد منه قوتنا نستمد منه 
قيمنا نستمد منه كل ما هو جميل فقد علمنا القيم واألخالق 
والمبادئ والثوابت ثوابت الوطن ثوابت ال�22 من مايو ثوابت 

الثورة والجمهورية والوحدة والنهج الديمقراطي التعددي.
وعبر االمين العام عن سعادته بلقاء مشائخ وعقال حارات 
مديريات ودوائر امانة العاصمة، مؤكدًا انه ال يمكن ان يوفيهم 

حقهم مهما تحدث بالكلمات، قائاًل: انا سعيد اليوم وأنا التقي بمشائخ وعقال 
امانة العاصمة، سعيد ألننا النستطيع ان نوفيكم حقكم مهما تحدثنا عنكم 
دناكم بالكالم ال نستطيع ان نوفيكم حقكم لصمودكم االسطوري  ومهما مجَّ
الذي عرفناه خالل الفترات الماضية مرورا ب�2011م ومرورًا ب�2015م حتى 

اليوم هذا الصمود الذي سيسجل وبأحرف من نور لكم .
وتابع الزوكا: سعيد ان اكون معكم مشائخ وعقال صنعاء ألننا ندرك من هي 
صنعاء، صنعاء هي عاصمة اليمن الموحد صنعاء الحاضنة لكل ابناء الوطن من 
شرقه الى غربه ومن شماله الى جنوبه وانتم مشائخ وعقال امانة العاصمة 
تدركون ما تقومون به من اعمال جليلة هل ألحد منكم في يوم من االيام قد 
تعامل مع هذا او ذاك ألنه من هذه المنطقة او تلك المنطقة من ابناء اليمن .. 
ال أبدًا ..اطالقًا فقد كنتم وحدويين وكانت صنعاء حاضنة حقيقية لكل ابناء 
الوطن دون تمييز مناطقي دون اي تمييز، أفال تستحق منا هذه العاصمة 
صنعاء كل الحب والتقدير.. أال تستحق منا صنعاء ان نضعها في حدقات 

عيوننا، صنعاء يتواجد فيها كل ابناء الوطن دون تمييز.
وأضاف االمين العام: علينا ان نحترم هذه العاصمة علينا ان نحترم ذاتنا 

ايضًا كيمنيين نحترم عاصمتنا وان نحترم وطننا بكل محافظاته من شماله 
الى جنوبه من شرقه الى غربه وان ندافع عنه بحدقات اعيننا .

وأشاد الزوكا بجهود عقال ومشائخ العاصمة في الحفاظ على االمن وقال: 
اجدها فرصة اليوم وأنا مع مشائخ وعقال امانة العاصمة الن احييكم على 
جهودكم التي تبذلونها في استتباب االمن واالستقرار في امانة العاصمة في 
وقوفكم الى جانب أجهزة االمن المختصة، انتم تقومون بدور وطني في حماية 
امن واستقرار المواطن وعليكم دور كبير بأن نعزز هذا الدور.. هناك عمالء 
هناك خونة يحاولون زعزعة امن واستقرار العاصمة، وزعزعة امن واستقرار 
الوطن في ظل هذا العدوان الغاشم هذا العدوان الذي اكل االخضر واليابس 
الذي دمر كل شيء جميل في حياتنا، علينا عدوان من الجو ولدينا عمالء من 
الداخل ،وعلينا ان نتنبه للعمالء ولنقف صفًا واحدًا الى جانب كل االجهزة 

المعنية وان نرص الصفوف الى جانب المشائخ والعقال واألجهزة االمنية ..
ودعا االمين العام كل قيادات وقواعد وكوادر وأعضاء وأنصار المؤتمر 
الشعبي العام الى الوقوف الى جانب المشائخ والعقال وكل اجهزة الدولة لحماية 
امن العاصمة، وقال: ادعو كل قيادات وأعضاء المؤتمر الشعبي العام في امانة 

العاصمة الى الوقوف صفًا واحدًا الى جانب اجهزة الدولة ممثلة باألجهزة 
االمنية والعسكرية لحماية واستقرار العاصمة صنعاء ،مرة اخرى احييكم وأنا 
اعرف ان لكم معاناة كثيرة وأدرك انكم تبذلون جهودًا ليل نهار في خدمة 

المواطن وال يستطيع احد ان ينكر هذا االمر .
وكان نائب رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بأمانة العاصمة المهندس 
عائض الشميري القى كلمة باسم قيادة مؤتمر االمانة رحب فيها باألمين العام 

للمؤتمر وأعضاء اللجنة العامة وقيادات المؤتمر التنظيمية والتنفيذية .
وأكد الشميري ان مشائخ وعقال حارات مديريات ودوائر امانة العاصمة 
اثبتوا انهم الرجال الصامدون في مواجهة العدوان وكانوا خير من صمد وثبت 

وضحوا بالكثير دون أي مقابل .
وأشار القيادي المؤتمري الى ان مشائخ وعقال امانة العاصمة اظهروا وفاءهم 
للمؤتمر الشعبي العام ولقيادته ممثلة بابن اليمن البار الزعيم علي عبدالله 
صالح -رئيس الجمهورية السابق رئيس المؤتمر الشعبي العام- وان هذا 
الحضور دليل على هذا الوفاء ودليل على الصمود فهم رجال المواقف ويبذلون 
جهودًا جبارة في الحفاظ على امن واستقرار العاصمة على مدار 24 ساعة .

من جانبه القى االستاذ حمود النقيب القائم بأعمال امين العاصمة كلمة 
الهيئة التنفيذية للمؤتمر بالعاصمة اشار فيها الى ان هذا اللقاء الذي يعقد 
تحت شعار المؤتمر الشعبي العام يحيي ويثمن الصمود والموقف الوطني 
لكافة مشائخ وعقال امانة العاصمة على مدى عام جاء ليثبت ان المؤتمر 
الشعبي العام هو حزب الوطن وصمام أمانه، مشيدًا بصمود وثبات ومواقف 

مشائخ وعقال امانة العاصمة .
م للجميع وتأوي كل 

ُ
وقال النقيب ان امانة العاصمة اثبتت انها أ

ابناء الشعب اليمني من سقطرى والمهرة وحضرموت وشبوة وأبين 
ولحج والضالع وعدن وتعز وحجة وصعدة والحديدة وكل محافظات 
الجمهورية دون تمييز مذهبي او مناطقي ولذلك فهي رمز الدولة 

وهي الوطن .
ودعا النقيب عقال ومشائخ امانة العاصمة الى الحفاظ على النسيج 
االجتماعي ونبذ المناطقية والتطرف المذهبي والحزبي كما هو نهج 
المؤتمر الشعبي العام الذي حاز على ثقة الجماهير والتفافهم ألنه 
حزب يرفض العنصرية والمذهبية ،محييًا جهود القوى االخرى، 
مشددًا على ضرورة ان يقوم مشائخ وعقال امانة العاصمة بدورهم 
في الحفاظ على االمن وحماية االعراض والحقوق والحريات وعدم 
القبول بالظلم كما هو عدم قبول ومواجهة العدوان الخارجي الغاشم.
من جانبه القى الدكتور حميد المطري كلمة باسم نقابة مشائخ 
وعقال حارات مديريات امانة العاصمة عبر فيها باسمه ونيابة عن 
كل العقال والمشائخ في العاصمة عن الشكر والتقدير لقيادة المؤتمر 
السياسية ممثلة بالزعيم علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية السابق رئيس 
المؤتمر الشعبي العام- على صموده ومواقفه الوطنية في مواجهة التدخل 
االجنبي والعدوان الغاشم على اليمن وشعبه ،مؤكدًا ان الزعيم صالح اثبت انه 
قائد وطني محنك يقف مع شعبه ووطنه في مواجهة المؤامرات، وكذا قيادة 
االمانة العامة ممثلة باألستاذ عارف عوض الزوكا التي لعبت جهودًا جبارة في 
الحفاظ على قيادة المؤتمر وقواعده من خالل نشاطها التنظيمي المشهود .

وأكد الدكتور المطري على موقف مشائخ وعقال حارات امانة العاصمة ضد 
العدوان والحفاظ على الوحدة اليمنية والوقوف صفًا واحدًا من اجل الحفاظ 
على امن امانة العاصمة ومواجهة محاوالت أي اعمال يقوم بها المرتزقة 

والعمالء .
وجدد المطري في ختام كلمته العهد للوطن ولقيادة المؤتمر الشعبي 
العام بالحفاظ على ثوابت الوطن الثورة والجمهورية والوحدة، معبرًا عن 
شكره وتقديره لكل ابناء الجيش واألمن واللجان الشعبية على تضحياتهم 

في مواجهة العدوان .
لقيت في اللقاء قصيدة شعرية ألقاها الشاعر احمد الوادعي.

ُ
كما أ

خالل لقائه بمشائخ وعقال مديريات العاصمة 

الزوكا يدعو للحفاظ على أمن العاصمة من العدوان وعمالئه

< الشميري: عقال ومشائخ العاصمة أثبتوا صمودهم في وجه العدوان
< النقيب: مؤتمر العاصمة ينبذ المناطقية والتطرف المذهبي والحزبي

< أح����ّي����ي م���ش���ائ���خ وع����ق����ال ال��ع��اص��م��ة 
ع����ل����ى ج����ه����وده����م الس����ت����ت����ب����اب األم�����ن

< ص���ن���ع���اء ح���اض���ن���ة ل���ك���ل أب����ن����اء ال��ي��م��ن 
وس���ن���ض���ع���ه���ا ف������ي ح������دق������ات أع���ي���ن���ن���ا

ر من العرقلة
ّ
عواصم تحالف العدوان تتخبط وروسيا تشرف على التحضير لحوار الكويت وكيري يحذ

> تتعامل عواصم تحالف العدوان ومراكز صنع القرار 
بتخبط كالغريق مع الملف اليمني بعد عجزها وفشلها 
في معالجة األزمة اليمنية سواء بخيار القوة أو عبر حل 
سياسي يهدف الى وقف امتداد نيران العنف الى منطقة 
مهددة باالشتعال واالنفجار المرعب إذا لم يتم إخماد 

نيران الحرب في اليمن.
»الميثاق«   وفي الوقت الذي أكدت مصادر سياسية ل�
وجود اتفاق بين روسيا وأمريكا على وقف الحرب في اليمن 
وحل األزمة سلميًا بعد وصول اإلدارة األمريكية الى قناعة 
بفشل الحل العسكري، في الوقت ذات��ه تعيش الرياض 
وعواصم تحالف العدوان حالة غير طبيعية وقف التعامل 
مع الملف اليمني، وانعكس ذلك بشكل واضح على حكومة 
خمسة نجوم وهي التسمية التي يتداولها الدبلوماسيون 
الغربيون على الحكومة التابعة للرياض، ويتزامن ذلك 
التخبط الذي تعيشه الرياض مع حالة مماثلة تعيشها أبو 
ظبي والتي بدورها سارعت ومن باب الغيرة من مؤتمر 
الكويت المرتقب الى دعوة قيادات جنوبية بينها أشخاص 

يطالبون باالنفصال إلجراء حوار فيما بينها بهذا الشأن.
»ال��م��ي��ث��اق« أن  غير أن مراقبين سياسيين أك���دوا ل���
استضافة اإلمارات ذلك االجتماع المشبوه جاء كرد فعل 
موجه ضد الفار هادي عبر إخراج من في القبور الحتكار 
تمثيل المحافظات الجنوبية كخطوة موجهة إلفشال حوار 
الكويت المرتقب، وتزامن ذلك مع إخ��راج مسيرات في 

بعض المحافظات الجنوبية ترفع صور البيض.
وبحسب المراقبين السياسيين فإن هذه التداعيات 
الخطرة تزيد المشهد قتامة بعد إقدام تنظيم القاعدة 
على ذبح عشرين مجندًا -السبت- في أبين، األمر الذي 
م 

ّ
أكد للعالم أن تحالف العدوان الذي تقوده السعودية سل

المحافظات الجنوبية للجماعات 
االرهابية التي تزداد تمددًا وتغواًل 
على األرض، م��ا يجعل المجتمع 
الدولي ي��زداد قناعة بأنه البد من 
حل األزمة اليمنية وسرعة عودة 

جميع األطراف الى طاولة الحوار.
وأك��دت المصادر السياسية أن 
هناك ضغوطات دولية تمارس على 
دول تحالف العدوان لوقف الحرب 
في اليمن ورفع الحصار الجائر على 
الشعب اليمني، وجاء ذلك بناًء على 
اتفاق تم بهذا الشأن، وقد أرسل 
جون كيري وزير خارجية أمريكا 
رسائل واضحة للفار هادي وتحالف 
العدوان في مؤتمر صحفي عقده 
قبل أيام في البحرين، حيث قال: إن 
هادي يتعمد تعقيد جهود وقف 
اطالق النار بشكل دائ��م.. وأعرب 
كيري -في تصريح نقله موقع وزارة 

تخذ قرارات ُبغية 
ُ
الخارجية األمريكية- عن أمله في "ان ت

تسهيل جهودنا في المضي إلى االمام صوب المفاوضات" 
المزمع اقامتها بالكويت،حيث قال:"نعمل جميًعا من أجل 
الوصول إلى 18 أبريل.. وأكد كيري أن بالده تفضل إيقاف 
إطالق النار، والوصول إلى وقف نهائي إلطالق النار، بغض 
النظر عن نوع السالح المستخدم، إضافة إلى التوصل إلى 

تفاهمات حول هيكل وشكل الحكومة القادمة".
وأضاف:" لقد كنت اعتقد أننا حققنا تقدمًا ملموسًا حتى 
سلسلة القرارات األخيرة،في اشارة منه الى قرارات هادي 

القاضية بإعفاء بحاح من منصبيه.
وكشف الوزير األمريكي عن تواصله هاتفيًا مع وزير 
خارجية السعودية الجبير خالل عطلة نهاية األسبوع- 
تحدث فيه عن تحرك ب��الده للتوصل ال��ى وق��ف شامل 
الطالق النار باليمن،حيث قال: "نحن نعمل بال كلل لتحريك 
األمر،وهنا ال أستطيع تجنب القول إنني أرى ان الرئيس 
د بعض تلك الجهود في الساعات القليلة 

َّ
ه��ادي قد عق

الماضية".
وتابع كيري:"ما نزال نؤمن بضرورة عقد المفاوضات.. 
يجب علينا العمل على األمور السياسية ذات الصلة" عن 

وجود فرصة يمكن العمل من خاللها على المضي قدًما 
وإحراز تقدم ملموس في إحالل السالم باليمن،وأكد كيري 
أن الواليات المتحدة وأنا شخصًيا، اجرينا عدة مشاورات، 
ات خالل االسابيع القليلة الماضية،  إضافة إلى اتصاالت ولقاء
تصب  في جهود مساعي تأمين وقف شامل إلطالق النار 

في اليمن.
موسكو ب��دوره��ا بعثت مبعوث الرئيس ال��روس��ي الى 
الشرق األوسط ميخائيل باغدانوف الى الكويت لمتابعة 
االستعدادات الجارية الستئناف الحوار بين األط��راف 
اليمنية، في تأكيد واضح أن هناك تحركًا روسيًا أمريكيًا 

جاد لوقف العدوان، وأية محاوالت لعرقلة الحوار 
وعدم االلتزام بقرار وقف إطالق النار من قبل دول 

تحالف العدوان لن يتم السماح بها.
وق��ال ب��اغ��دان��وف: إن استضافة الكويت هذه 
المشاورات تمثل فرصة سانحة للتوصل الى اتفاق 
شامل ينهي األزم���ة ويسمح باستئناف الحوار 
السياسي بين االط��راف اليمنية.. مؤكدًا أن بالده 
تدعم جميع جهود المبعوث الدولي ال��ى اليمن 

اسماعيل ولد الشيخ.
من جانبه أكد نائب وزير الخارجية الكويتي خالد 
الجار الله أن بالده تعمل على قدم وساق إلتمام 
استعداداتها الستضافة المشاورات اليمنية في 

18 ابريل الجاري.
وأض���اف ال��ج��ار ال��ل��ه ف��ي تصريح صحفي عقب 
المباحثات التي ُعقدت مع مبعوث الرئيس الروسي 
للشرق األوس��ط ميخائيل باغدانوف الثالثاء: أن 
االط���راف اليمنية وصلت الكويت للمشاركة في 

ورشة عمل تتعلق بتثبيت وقف اطالق النار.
التجاهل الدولي لمحاوالت خلط األوراق عبر حكومة 
خمسة نجوم كخطوة لعرقلة وقف إطالق النار واستئناف 
الحوار، تأكيد على عدم السماح بعودة األزمة اليمنية الى 

المربع األول.
وألمحت المصادر ال��ى أن االت��ف��اق ال��روس��ي األمريكي 
بشأن اليمن تضمن احترام إرادة الشعب اليمني وربط 
وقف العدوان بوقف إطالق الصواريخ الى داخل األراضي 
السعودية.. وتحفظت المصادر عن ذك��ر المزيد من 

التفاصيل..

تجاهل العالم لمسرحية حكومة 5 نجوم
 تأكيد على رفض استمرار العدوان

اإلمارات تلعب بورقة االنفصال 
إلفشال حوار الكويت

مصادر سياسية: اتفاق روسي أمريكي على حل 
سلمي لألزمة واحترام إرادة اليمنيين


