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خالل استقباله المبعوث األممي ولد الشيخ

نثمن جهود أمين عام األمم المتحدة ومبعوثه من أجل إحالل السالم وايقاف العدوان
العدوان على اليمن ساهم في 

توسع العمليات االرهابية
ندعو لوضع حد للتدخالت 
الخارجية في شئون اليمن

لن يتحقق الحل الشامل 
اال بحوار يمني- سعودي

يجب النأي باليمن عن الصراعات االقليمية 
والدولية واال نتخذ ساحة لتصفية الحسابات

استقبل الزعيم علي عبدالله صالح- رئيس الجمهورية السابق رئيس 
المؤتمر الشعبي العام- األربعاء.. ومعه األخ عارف عوض الزوكا األمين العام 
للمؤتمر الشعبي العام السيد إسماعيل ولد الشيخ أحمد مبعوث األمين العام 
لألمم المتحدة إلى اليمن الذي أطلع األخ الزعيم على نتائج المرحلة األولى 
من مشاورات الكويت للسالم في اليمن وكذلك نتائج اتصاالته ومشاوراته 
مع بقية األطراف والدول المعنية بتحقيق السالم في اليمن بهدف التوفيق 
بين المواقف والرؤى التي من شأنها الوصول إلى حلول شاملة وكاملة لكل 
القضايا محل الخالف وتحقيق الوفاق الوطني الهادف إلى بناء الدولة اليمنية 
الحديثة دولة النظام والقانون والعدالة والمساواة وحق المشاركة للجميع.
وقد رحب األخ الزعيم بالسيد إسماعيل ولد الشيخ في زيارته إلى صنعاء 
والتي ستتيح له الفرصة للوقوف عن كثب على ما يتعرض له شعبنا من 
عدوان ظالم وما يعانيه اليمنيون جراء العدوان والحصار, متمنيًا له التوفيق 
والنجاح في مهمته األممية الرامية إلى إرساء دعائم األمن والسالم في اليمن 
والتوفيق بين كل األطراف لحل القضايا والمشاكل التي تواجه اليمنيين وبما 
يحقق التوافق وحق المشاركة للجميع في مسيرة البناء الوطني وتحقيق 
تطلعات اليمنيين في أن يعيشوا حياة آمنة ومستقرة, وإجراء مصالحة 

وطنية شاملة ال تستثني أحدًا.
كما أكد األخ الزعيم علي عبدالله صالح أن المؤتمر الشعبي العام حريص 
كل الحرص على نجاح المشاورات الجارية في دولة الكويت الشقيقة برعاية 
األمم المتحدة, وأن وفد المؤتمر الشعبي العام جاهز الستئناف المشاورات 
في موعدها المحدد.. وبما يضمن وقف العدوان ورفع الحصار.. وإلغاء وضع 
اليمن تحت الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة وإلغاء العقوبات على 
األفراد, وبالتالي اإلسهام الفاعل إلنجاح الحوار مع كل األطراف المعنية.. 
وتجنيب اليمن مخاطر ووي��الت الحروب وأعمال اإلره��اب التي اتسعت 
أنشطتها وتوسعت جراء العدوان على اليمن.. وهو ما يجب على المجتمع 
الدولي الوقوف إلى جانب اليمن للقضاء على آفة اإلرهاب وتجفيف منابعه 
ومنطلقاته الفكرية, كون اإلرهاب يشكل أكبر خطر على األمن القومي 

العربي والسالم واألمن الدوليين.
مجددًا الشكر والتقدير للجهود التي يبذلها األمين العام لألمم المتحدة 
السيد بان كي مون, ومبعوثه الخاص السيد إسماعيل ولد الشيخ أحمد من 
أجل إحالل السالم وإيقاف العدوان والحروب واالقتتال بين أبناء الوطن 
الواحد, ويضع حدًا للتدخالت الخارجية في شئون اليمن التي يجب أن 
تبقى بمنأى عن الصراعات اإلقليمية والدولية وأن ال ُيتخذ منها ساحة 
لتصفية الحسابات بين األطراف اإلقليمية والدولية المتصارعة على النفوذ 

والسيطرة والهيمنة بأي شكل كان.

وأكد األخ الزعيم للمبعوث األممي أن المؤتمر الشعبي العام مع السالم.. 
وينشد السالم للجميع, ويرفض الحرب واالقتتال ويدعو إلى الحوار المسئول 
خاصة وأن الحوارات السابقة كانت على مشارف الوصول إلى الحلول العملية 
الناجعة حتى حدث العدوان الظالم والغاشم على وطننا وشعبنا وقضى على 
آمال اليمنيين وجهود كل القوى السياسية في سعيها للوصول إلى ما يحقق 

التوافق والشراكة الوطنية الحقيقية..
مشيرًا إلى أنه لن يتحقق الحل الشامل والحقيقي إال عبر حوار شجاع 
 بما حدث عام 1970م من 

ً
ومسئول بين اليمن والجارة السعودية أسوة

حوار ومصالحة أفضت بعد سبع سنوات من الحرب ضد الثورة والجمهورية 
إلى مصالحة وطنية بين اليمنيين كفلت حل كل المشاكل والقضايا التي كانت 
محل خالف فيما بينهم. من جانبه عبر السيد إسماعيل ولد الشيخ أحمد 
عن شكره وتقديره لمواقف المؤتمر الشعبي العام وحلفائه بقيادة الزعيم 
علي عبدالله صالح الحريص على سالمة اليمن وسيادتها واستقاللها، مشيدًا 
بموقف وفد المؤتمر بشكل خاص والوفد الوطني في مشاورات الكويت, 

وعلى تحليه بالصبر والقدرة والطرح العقالني.
معبرًا عن أمله وأمل األمم المتحدة والمجتمع الدولي في أن تتحلى كل 
األطراف المشاركة في مشاورات الكويت بالشجاعة والشعور بالمسئولية 
الوطنية إلخراج اليمن من الوضع الكارثي الذي وصلت إليه األمور وخاصة 
في الجوانب اإلنسانية والحياتية واألمنية, وبما يحقق السالم للجميع وحق 

المشاركة لكل قوى وفئات المجتمع في بناء اليمن الجديد.

الحصار الجائر على شعبنا حرمه من حقه اإلنساني في الحياة
هنأ الشعب اليمني بعيد الفطر المبارك

بسم الله الرحمن الرحيم
ار المنتقم  والحمد لله الجبَّ

ر ومتغطرس من كل متجبِّ
الكبير فوق كل كبير وظالم 
وم��ت��ع��ج��رف، ال���ق���ادر على 
أن ينصر ع��ب��اده المؤمنين 

والمظلومين..
والصالة والسالم على نبي 
ال��رح��م��ة ال��م��ه��داة والنعمة 
المسداة البشير النذير محمد 
بن عبدالله وعلى آله وأصحابه 
وم��ن س��ار على نهجه واتبع 

هداه إلى يوم الدين.
يا أبناء شعبنا اليمني الكريم 
في كل أرجاء الوطن وخارجه..
اإلخ����وة أع��ض��اء وع��ض��وات 
ال��م��ؤت��م��ر ال��ش��ع��ب��ي ال��ع��ام 

ه وأنصاره.. وحلفاء
السالم عليكم ورحمة الله 

وبركاته
أنتهز مناسبة عيد الفطر 

ال��م��ب��ارك ال���ذي يعتبر واح��دًا 
من أعظم المناسبات الدينية السعيدة, والتي تهل على أبناء األمة 
اإلسالمية محاطة بالنفحات الروحانية العظيمة ومحفوفة بمشاعر 
قهم 

ّ
الفرح والسرور واالبتهاج المنبعثة من قلوب المؤمنين بعد أن وف

ّدر لشعبنا 
ُ
ت قدرته- بتمام صيام شهر رمضان الكريم الذي ق

ّ
الله -جل

-وللمّرة الثانية خالفًا عن األعوام السابقة- صيام نهاره وقيام لياليه 
تحت وطأة ع��دوان غاشم تزعمته ثلة الطغيان بقيادة نظام آل 
سعود وتعّددت صور وأشكال وحشيته وبربريته وقتله وتدميره, 
باإلضافة إلى حصار خانق وجائر شملت معاناة تبعاته مختلف جوانب 
الحياة.. وحرمت شعبنا من حقه الرباني واإلنساني في أن يعيش الحياة 
ت 

ّ
الكريمة اآلمنة المستقرة التي يعيشها بقية البشر.. ومع كل ذلك ظل

قلوب اليمنيين عامرة بمشاعر اإليمان وألسنتهم الهجة بعبارات 
ل على الله وذكره كثيرًا واالستغفار باألسحار, 

ّ
االحتساب والتوك

والمداومة على تالوة القرآن, متقربين إلى الله بالصوم والصبر بصدور 
منشرحة ومعنويات مرتفعة طمعًا في مضاعفة األجر ونيل الثواب, 
بينما خسر وكالء الشيطان دنياهم وأخراهم بما حملوه في نفوسهم 
من ضغائن وغٍل وحقد دفين على شعبنا وعلى حضارته وتاريخه 
المشّرف الضاربة جذوره في األعماق، وباستمرارهم في ارتكاب 
جرائم ِجسام ِعظام وتكثيف لغارات القتل لألبرياء -شيوخًا ورجااًل 
وأطفااًل ونساًء- وهدم المساكن على رؤوس ساكنيها واستهداف 
عات الناس بمن فيها من النساء واألطفال والشيوخ  األسواق وتجمُّ
والشباب، وتدمير المصانع والمزارع والمنشآت والمرافق العامة 
والخاصة والُبنَى التحتية من طرق وجسور ومستشفيات ومدارس 

ومعاهد وآثار ومعالم تاريخية.. 
دون مراعاة لحرمة األشهر الُحرم 
ولِقيم وأخ��الق اإلس��الم الحنيف, 
ولتقاليد وِش��ي��م وأع����راف أمتنا 
ل وقوانين 

ُ
العربية واإلسالمية وُمث

اإلنسانية.
ك����ان ش��ه��ر رم���ض���ان بالنسبة 
لليمنيين -كما كان سابقه- شهر 
ح��زن وص��ب��ر على م��ن ف��ق��دوا من 
األط���ف���ال وك���ب���ار ال��س��ن وال��ن��س��اء 
وال��ش��ب��اب ال��ذي��ن ق��ض��وا نحبهم 
ِبفعل قصف طائرات وبوارج وكل 
آالت القتل التي استخدمها النظام 
السعودي الرجعي الكهنوتي ومن 
تحالف معه في عدوانهم البربري 
ال��غ��اش��م ع��ل��ى ش��ع��ب��ن��ا ووط��ن��ن��ا، 
فكنتم أي��ه��ا اليمانيون األح���رار 
بما ُجبلتم عليه من أخ��الق وقيم 
وم��وروث حضاري وإنساني أسمى 
وأرف��ع منهم, وبرغم ما حشدوا 
واستثمروا كل اإلمكانات لقتلكم 
ِدكم 

َ
وتدمير وطنكم فقد كنتم بَجل

وثباتكم كالجبال الشّم والرواسي الشامخة، وظل عدوانهم أمام 
صمودكم وإرادتكم الصلبة القوية أشبه بحرث في البحر.

اإلخوة المؤتمريون والمؤتمريات..
اإلخوة حلفاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام..

يا جماهير شعبنا اليمني العظيم..
رغم حجم المعاناة نجد في هذه المناسبة فرصة لتقديم أصدق 
التهاني وأطيب التبريكات بعيد الفطر المبارك، سائلين الله العلي 
الكريم أن يعيده عليكم وعلينا وعلى وطننا بالخير والُيمن والبركات 
وبالنصر المؤزر, كما نحيّي بكل الفخر واالعتزاز صمود وثبات الجيش 
ولجانه الشعبية الذين يتصدون بكل بسالة ألبشع ع��دوان عرفه 
التاريخ، سائلين المولى عز وجل أن يقّوي من عزائمهم ويمنحهم 
الثبات والنصر، كما نجدها فرصة لتقديم أحّر التعازي ألسر الشهداء 
سائلين الله سبحانه وتعالى أن يتغمد كل شهدائنا بالرحمة والغفران 

وأن يمّن بالشفاء للمصابين والجرحى.
النصر للشعب والوطن

والخزي والعار والهزيمة النكراء لألعداء..
سائلين الله -سبحانه وتعالى- أن يعينكم ويسّدد على طريق الخير 

طاكم..
ُ
خ

وأن يوفق الجميع إلى ما يحبه ويرضاه إنه على كل شيء قدير.
وكل عام وأنتم بخير.. ومن نصر إلى نصر.

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

وجه الزعيم علي عبدالله صالح- رئيس الجمهورية الس��ابق رئيس المؤتمر الش��عبي العام- كلمة إلى أبناء الشعب 
اليمني الصامد والصابر هنأهم فيها بعيد الفطر المبارك..

وقال في تهنئته ألبناء الشعب اليمني وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام إن شهر رمضان كما كان سابقه كان 
ش��هر حزن وصبر على من فقدوا من النس��اء واألطفال والش��باب الذين قضوا نحبهم بفع��ل قصف طائرات وبوارج 

وآالت القتل التي استخدمها النظام السعودي ضد شعبنا.. »الميثاق« تنشر نص التهنئة:

رأس الزعيم علي عبدالله صالح- رئيس الجمهورية السابق رئيس المؤتمر الشعبي العام اجتماعًا 
استثنائيًا للجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام- االربعاء الماضي- خصص لمناقشة آخر المستجدات 
على الساحة الوطنية وفي مقدمتها تحديات استمرار العدوان السعودي الغاشم وما يتعلق 

بمشاورات السالم في الكويت .
وفي االجتماع تحدث رئيس الجمهورية السابق الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر 
الشعبي العام، مجددًا شكره وتقديره الكبيرين لصمود شعبنا اليمني العظيم في مواجهة العدوان 
السعودي الغاشم والحصار الجائر المفروض عليه ،مجددًا موقف المؤتمر الصامد في مواجهة 
العدوان والوقوف الى جانب قضية الشعب اليمني الذي يتعرض للقتل والتدمير والحصار والتجويع 
.وشدد الزعيم علي عبدالله صالح على ضرورة تماسك وتوحد الجبهة الداخلية في مواجهة العدوان 
والعمل على كل ما من شأنه تحقيق التوافق بين القوى الوطنية الرافضة للعدوان وفي مقدمتها 

المؤتمر الشعبي العام وأنصار الله .
وأكد رئيس المؤتمر الشعبي العام على ضرورة االلتزام بخطاب سياسي وإعالمي مسؤول يسهم 
في توحيد الجبهة الداخلية ،مشددًا على ان المؤتمر الشعبي العام ليس في عداء مع أحد ويدعو 
للتصالح والتسامح مع كل القوى السياسية الخيرة والتي تحمل هم الوطن لما فيه مصلحة اليمن 
،حاثًا على نشر ثقافة التسامح والمحبة واإلخاء والتوحد والصمود في مواجهة العدوان والكف عن 

المهاترات والمكايدات التي ال تخدم المصلحة الوطنية خاصة في ظل ما تتعرض له اليمن من 
عدوان سعودي غاشم وحصار جائر ومؤامرات تستهدف وحدته وسيادته واستقالله .هذا وقد 
استمع االجتماع الى تقرير من االمين العام للمؤتمر الشعبي العام ورئيس وفد المؤتمر المشارك في 
مشاورات الكويت االستاذ عارف عوض الزوكا حول آخر التطورات المتعلقة بما يتصل بالمشاورات 

وموقف المؤتمر الشعبي العام منها .
وقد جددت اللجنة العامة مواقف المؤتمر المبدئية والثابتة من القضايا الوطنية وفي مقدمتها 
مواجهة العدوان السعودي المستمر والحصار الجائر،مشيدة في الوقت نفسه بالصمود االسطوري 
ألبناء الشعب اليمني في مواجهة العدوان، مؤكدة على ضرورة تعزيز التالحم والصمود الداخلي . 
وأكدت اللجنة العامة جاهزية وفد المؤتمر الشعبي العام الستئناف مشاورات الكويت والعمل بما 
من شأنه ايقاف العدوان المستمر ورفع الحصار الجائر والحفاظ على ثوابت الوطن المتمثلة في 
ت اللجنة العامة ابطال القوات  وحدته وسيادته واستقالله وتحقيق السالم الشامل والدائم.وحيَّ
المسلحة واألمن واللجان الشعبية وكل المتطوعين في جبهات الصمود والذود عن الوطن في وجه 
الغزاة والمرتزقة .هذا وقد ناقشت اللجنة العامة عددًا من القضايا المدرجة في جدول اعمالها 

ها القرارات المناسبة. واتخذت ازاء

رئيس المؤتمر: المؤتمر مع السالم ونحرص على نجاح مشاورات الكويت

ولد الشيخ يشيد بموقف المؤتمر وحرصه على سالمة واستقالل اليمن

خالل ترؤسه اجتماعًا استثنائيًا للجنة العامة

الزعيم: المؤتمر ليس في عداء مع أحد ويدعو للتصالح والتسامح

اللجنة العامة تستمع لتقرير األمين العام حول مشاورات الكويت
عقدت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام االثنين 4 يوليو 
الماضي اجتماعًا لها برئاسة الشيخ صادق امين اب��وراس نائب 
رئيس المؤتمر الشعبي العام بحضور االمين العام للمؤتمر 
الشعبي العام رئيس وفد المؤتمر الشعبي العام وأعضاء وفد 
المؤتمر المشارك في مشاورات الكويت ورئيس مجلس النواب 

االمين العام المساعد للمؤتمر الشيخ يحيى الراعي.
وفي االجتماع قدم االمين العام للمؤتمر الشعبي العام رئيس 
وفد المؤتمر تقريرًا مفصاًل وشاماًل عن مسار مشاورات الكويت 
وما قدمه الوفد الوطني المكون من وفدي المؤتمر الشعبي العام 
وأنصار الله خالل فترة المشاورات التي استمرت 70 يومًا، 
وعلى وجه الخصوص ما قدمه وفد المؤتمر الشعبي العام خالل 

المشاورات.
واستعرض التقرير مختلف القضايا التي اثيرت على طاولة 
مشاورات الكويت حيث اشار االمين العام الى موقف الوفد الوطني 
الذي ظل طيلة المشاورات متمسكًا بالثوابت الوطنية وبضرورة 
ايقاف العدوان السعودي ورفع الحصار الجائر وتحقيق السالم 
من خالل التوافق على سلطة تنفيذية توافقية تدير المرحلة 
االنتقالية وكذا الترتيبات االمنية والعسكرية وتحقيق الشراكة 
الوطنية والحفاظ على وحدة اليمن واالهمية التي اوالها الوفد 
الوطني لموضوع االقتصاد وكذا مايتعرض له اليمنيون جراء 

الحصار خاصة في مطار بيشة وغيره من المطارات.
كما تضمن التقرير شرحًا لما قام به وفد المؤتمر الشعبي العام 
ات وعملية تواصل مع المجتمع الدولي وايضاح وجهة  من لقاء
المتصلة بالمشاورات  نظر المؤتمر حول مختلف القضايا سواء

الجارية في الكويت او غيرها.
هذا وقد حيا االجتماع الصمود االسطوري للشعب اليمني 

العظيم خالل عام ونيف من مواجهة العدوان السعودي والحصار 
الجائر المفروض على شعبنا وفي المقدمة منها قيادات وكوادر 
وأعضاء المؤتمر الشعبي العام محيين في الوقت نفسه منتسبي 
الجيش واألمن واللجان الشعبية على مايقدمونه من تضحيات 

في سبيل الذود عن الوطن وسيادته واستقالله.
وأش��اد االجتماع بالمواقف الوطنية العظيمة التي جسدها 
الزعيم علي عبدالله صالح- رئيس الجمهورية السابق رئيس 
المؤتمر الشعبي العام -خالل المراحل المختلفة وبخاصة مواقفه 
الوطنية ضد العدوان السعودي وما تتعرض له سيادة اليمن 
واستقالله ووحدته من مؤامرات ،والتي عبر عنها بوضوح ودون 
مواربة رغم ما تعرض له من محاوالت استهداف شخصي من 

قبل العدوان السعودي.
وثمن االجتماع تثمينًا عاليًا ما بذله الوفد الوطني المشارك 
في مشاورات الكويت من جهود حثيثة في سبيل ايصال قضية 
الشعب اليمني الى العالم وحرصه على انهاء العدوان ورفع الحصار 
وتحقيق السالم ونقل معاناة الشعب اليمني بالشكل المطلوب 
،مشيدين بالمواقف الوطنية التي عكسها الوفد الوطني خالل 
مشاورات الكويت ،معبرين عن املهم في استمرار اداء الوفد 
الوطني لدوره حتى يتم ايقاف العدوان ورفع الحصار وتحقيق 

السالم.
وقد اش��اد االجتماع بالنجاح الكبير ال��ذي حققته االمسيات 
الرمضانية التي اقامتها ف��روع المؤتمر الشعبي ال��ع��ام في 
المحافظات وال��م��دي��ري��ات وال��ت��ي عكست م��دى جماهيرية 
المؤتمر الشعبي العام وارتباطهم به وبقياداته والتي عبرت عن 
مواقف قواعد وكوادر المؤتمر الشعبي العام والرافضة للعدوان 

السعودي والحصار الجائر والحريصة على تحقيق السالم.

كما حيا االجتماع مواقف دولة الكويت الشقيقة أميرًا وحكومة 
وشعبًا على استضافتهم مشاورات السالم اليمنية والجهود التي 
يبذلونها واليزالون من اجل انجاحها وبمايفضي الى انهاء معاناة 

الشعب اليمني وتحقيق السالم الدائم والشامل.
كما اشاد االجتماع بالمواقف االخوية الصادقة لسلطنة عمان 
الشقيقة وقيادتها ممثلة بالسلطان قابوس بن سعيد والحكومة 
العمانية والشعب العماني الشقيق على مايبذلونه من جهود 
اخوية صادقة في تقديم المساندة والدعم للشعب اليمني 
وفي المقدمة الجهود التي يبذلونها النجاح مشاورات الكويت 

وحرصهم على تحقيق السالم في اليمن.
كما أش��اد االجتماع بمستوى التنسيق والعالقة التي تربط 
المؤتمر الشعبي العام وانصار الله خاصة في مواجهة العدوان 
السعودي، مشددًا على ضرورة المزيد من التنسيق والتواصل بين 
قيادة المؤتمر وأنصار الله خاصة فيما يتعلق بتوحيد المواقف 

من القضايا الموضوعة على طاولة مشاورات الكويت.
وجدد االجتماع مواقف المؤتمر الشعبي العام الرافضة للعدوان 
السعودي والحصار الجائر والحريصة على تحقيق السالم العادل 
والشامل الذي ينهي معاناة الشعب اليمني ويحافظ على ثوابته 
في الوحدة والسيادة واالستقالل ورفض الوصاية من أي طرف 

أو جهة كانت.
هذا وقد هنأت اللجنة العامة جماهير الشعب اليمني العظيم 
بمناسبة عيد الفطر المبارك الذي حل على شعبنا للعام الثاني 
 
ً
وهو يتعرض للعدوان السعودي الغاشم والحصار الجائر.. داعية

جماهير الشعب اليمني الى مزيد من التالحم والصمود في مواجهة 
العدوان والحصار الجائر ومواجهة المؤامرات التي تستهدف 

اليمن ووحدته واستقالله وسيادته وسلمه االجتماعي.


