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رئيس المؤتمر يستقبل المنسق المقيم لألمم المتحدة في اليمن

نثّمن صمود مكتب األمم المتحدة واستمرار أدائه في ظل العدوان والحصار

استقبل الزعيم علي عبدالله صالح- رئيس الجمهورية السابق.. رئيس المؤتمر الشعبي العام- صباح االثنين الماضي، 
السيد جيمي ميكجو لدرك- المنسق المقيم لألمم المتحدة, ومنسق الشئون اإلنسانية في بالدنا, الذي استعرض معه 
أنشطة األمم المتحدة، وبالذات في الجوانب اإلنسانية والجهود المبذولة من أجل إحالل السالم في اليمن ووضع حٍد 
لمعاناة شعبنا اليمني جراء العدوان السعودي الغاشم على بالدنا وما يتعرض له األطفال والنساء والشباب والشيوخ من قتل 
وإبادة بفعل الغارات الجوية والبحرية التي ينفذها العدوان، مرتكبًا بذلك مجازر جماعية تستهدف المدنيين األبرياء اآلمنين.
إلى جانب تدمير البنى التحتية وكل المقدرات الوطنية والمنازل والمساجد والمستشفيات والمدارس والجامعات والمصانع 
والمزارع ومعامل اإلنتاج وكل المنشآت العامة والخاصة، وصوًال إلى قصف وتدمير المعالم التاريخية واألثرية والسياحية بهدف 
القضاء على الموروث الحضاري لشعبنا اليمني.. باإلضافة إلى حجم المعاناة واآلالم التي يتجرعها اليمنيون جراء الحصار المفروض 
على ٢٧ مليون يمني برًا وجوًا وبحرًا بهدف تجويع وقتل شعب بأكمله.. وهو ما يتنافى مع كل القيم واألخالق وكافة القوانين 

اإلنسانية ومع مبادئ وأسس حقوق اإلنسان, ويخالف أيضًا ميثاق األمم المتحدة والقانون اإلنساني الدولي..
وقد أشاد األخ الزعيم بصمود مكتب األمم المتحدة في اليمن واستمرار أدائه لمهامه اإلنسانية الموكلة إليه في ظل العدوان 

والحصار، وهو الموقف الذي يحظى بتقدير واحترام الشعب اليمني.
وطلب األخ الزعيم من المنسق المقيم لألمم المتحدة زيارة المحافظات المتضررة من العدوان وبالذات محافظات صعدة 
وحجة والجوف وصنعاء والحديدة وتعز وغيرها, والوقوف عن كثب على حجم التدمير البشع الذي استهدف البشر والحجر 

والشجر.. وكذلك االطالع على األوضاع الكارثية التي يعيشها النازحون إلى العاصمة صنعاء من كل المحافظات.
ر المنسق المقيم لألمم المتحدة عن شكره لما يلقاه من تعاون هو وطاقم العمل المكلف بالشئون اإلنسانية, متمنيًا  وقد عبَّ
لمشاورات السالم الجارية في الكويت أن تحقق النجاح المنشود وصوًال إلى إحالل السالم في اليمن لما لذلك من تأثير إيجابي 

على الجوانب اإلنسانية.

الزعيم يعزي بوفاة نقيب المحامين السابق 
عبدالفتاح البصير

بعث الزعيم علي عبدالله صالح- رئيس الجمهورية السابق.. رئيس المؤتمر 
الشعبي العام- برقية عزاء ومواساة في وفاة األستاذ المحامي عبدالفتاح 

البصير، فيما يلي نصها:
األخ/ خالد عبدالفتاح صالح البصير.. وإخوانه 

وكافة آل البصير بمديرية الشعر - محافظة إب- المحترمون
بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تلقينا نبأ وفاة والدكم األستاذ المحامي / 
عبدالفتاح صالح البصير نقيب المحامين اليمنيين السابق وعضو المكتب 
الدائم التحاد المحامين العرب، والشخصية الوطنية الذي اختاره الله سبحانه 
وتعالى إلى جواره بعد حياة حافلة بالعمل الوطني الصادق والعطاء الالمتناهي 
في خدمة الوطن والشعب بكل إخــالص وتفان, فقد كان له دور بــارز في 
العمل الوطني وفي ترسيخ قيم الثورة والجمهورية والوحدة, وترك بصمات 

مشهودة في تأسيس وتطوير النظام القانوني والقضائي في البالد.
لقد كان فقيد الوطن رحمه الله مناضًال وطنيًا وصاحب موقف ومن الرجال 
األكفاء المشهود لهم في كل األعمال التي تقلدها ســواًء في اللجنة العليا 
لالنتخابات واالستفتاء أو في رئاسته االتحاد العام للمغتربين اليمنيين أو في 
كل المناصب التي شغلها في العديد من الوزارات أو من خالل تمثيل اليمن في 
المحافل العربية والدولية خير تمثيل مما عزز مكانة بالدنا على المستوى 

القومي والدولي.
إننا ونحن نشاطركم الحزن بمصابكم الجلل فإننا نتقدم إليكم انتم وإخوانكم 

وكافة آل البصير بالتعازي القلبية الصادقة وخالص المواساة باسمي شخصيًا.. 
وباسم قيادات وهيئات وأعضاء وحلفاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام.. سائلين 
المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة وان يسكنه فسيح 

جناته وان يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.إنا لله وإنا إليه راجعون

..ويعزي بوفاة الدبلوماسي غالب علي جميل
بعث الزعيم علي عبدالله صالح- رئيس الجمهورية السابق.. رئيس المؤتمر 
الشعبي العام- برقية عزاء ومواساة إلى األخ لؤي غالب علي جميل.. وإخوانه.. 
وكافة آل جميل، وذلك في وفاة الدبلوماسي غالب علي جميل نائب وزير 
ان.. جاء فيها:  الخارجية األسبق أثناء تلقيه العالج في إحدى مستشفيات عمَّ

األخ/ لؤي غالب علي جميل.. وإخوانه
وكافــة آل جميـل   الكــرام

ر 
ّ
بأسى بالغ وحزن عميق تلقينا نبأ انتقال والدكم الدبلوماسي الُمحّنك والمفك

السياسي األستاذ غالب علي جميل نائب وزير الخارجية األسبق، إلى رحمة الله 
ان -عاصمة المملكة األردنية الهاشمية- التي  تعالى في إحدى مستشفيات عمَّ

كان يتلقى فيها العالج من المرض الذي ألمَّ به في اآلونة األخيرة..
ل رحيل والدكم المرحوم خسارة كبيرة للوطن وللدبلوماسية 

ّ
ولقد مث

اليمنية، حيث كان أحد رجاالتها المتمّيزين، أسهم بكل إخالص وتفاٍن ونكران 
للذات في خدمة الوطن والثورة والجمهورية والوحدة في مختلف مواقع العمل 
سندت إليه، سواء كسفير لليمن في أكثر من دولة أو وكيل 

ُ
الدبلوماسي التي أ

لوزارة الخارجية وأخيرًا منصب نائب وزير الخارجية، وكان من الذين بذلوا 
جهودًا كبيرة في مسار العمل الوحدوي.. وصوًال إلى إعادة تحقيق الوحدة 
اليمنية في الـ٢٢ من مايو ١٩٩٠م التي ارتفع علمها شامخًا في سماء عدن 

وكل األراضي اليمنية، تحقيقًا ألهم وأسمى أهداف الثورة اليمنية الخالدة ٢٦ 
سبتمبر و١٤ أكتوبر، وتتويجًا لنضاالت اليمنيين األحرار الذين قّدموا الغالي 
والنفيس وجسيم التضحيات في محراب الوحدة المباركة التي تتعّرض اليوم 
ألخطر وأقذر مؤامرة تستهدف القضاء عليها وتمزيق الوطن وتفتيت عرى 

مجتمعنا اليمني الواحد الموحد عبر التاريخ.
إننا ونحن نشاطركم أحزانكم وآالمكم في فقدان والدكم المغفور له -بإذن 
الله- غالب علي جميل، لنبعث إليكم بخالص التعازي وصادق المواساة باسمي 
شخصيًا وباسم قيادات وهيئات ومكّونات وأعضاء وحلفاء وأنصار المؤتمر 
ت قدرته- أن يتغمده بواسع رحمته 

ّ
الشعبي العام، سائلين المولى -جل

ومغفرته.. وأن يسكنه فسيح جناته.. وأن يلهمكم جميعًا الصبر والسلوان..
إنا لله وإنا إليه راجعون،،

..ويعزي بوفاة الشيخ حمود الهادي
بعث رئيس الجمهورية السابق رئيس المؤتمر الشعبي العام الزعيم علي 
عبدالله صالح برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ حمود احمد الهادي ، جاء 

فيها :
األخ الشيخ / حسين حمود الهادي وإخوانه 

وكافـــة آل الهادي خوالن    الكرام
بألم بالغ.. وحزن عميق تلقينا نبأ وفاة والدكم الشيخ حمود أحمد الهادي.. 
أحد مشائخ بني شــداد خــوالن الطيال.. الــذي اختاره الله سبحانه وتعالى 
ره لخدمة الوطن والثورة 

َّ
إلى جــواره بعد عمر حافل بالعمل والعطاء سخ

والجمهورية والوحدة, وخدمة المجتمع في مختلف المجاالت.
إننا ونحن نشاطركم أحزانكم .. لنعبر لكم عن خالص التعازي وصادق 

المواساة, وذلك باسمي شخصيًا.. وباسم 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.

..ويعزي  بوفاة الشيخ عبدالله البابلي
بعث األخ الزعيم علي عبدالله صالح- رئيس المؤتمر الشعبي العام- برقية 

عزاء ومواساة في وفاة الشيخ عبدالله علي البابلي.. جاء فيها:
األخ/ علي عبدالله علي البابلـي

رئيس الغرفة التجاريـة بعمران       
  وإخوانه.. وكافة آل البابلي       حياكم الله

بعميق الحزن وبالغ األسى تلقينا نبأ وفاة والدكم المرحوم الشيخ عبدالله 
علي البابلي الذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء والبذل والعمل 
الجاد في خدمة الوطن والمجتمع بكل إخالص وصدق وتفاٍن، حيث كان -رحمه 
الله- أحد الشخصيات االجتماعية الفاعلة الذين كان لهم دور مشهود في 

خدمة الوطن واإلصالح بين الناس والمحافظة على أمن واستقرار الوطن.
إننا إذ نعزيكم باسمي شخصيًا.. وباسم قيادات وهيئات ومكّونات وأعضاء 
وحلفاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام لنسأل الله العلي القدير أن يتغمده 
بواسع رحمته ومغفرته.. وأن يسكنه فسيح جناته.. وأن يلهمكم جميعًا 

الصبر والسلوان..إنا لله وإنا إليه راجعون. 
علي عبدالله صالح
رئيس الجمهورية السابق-رئيس المؤتمر الشعبي العام

ندعو لالطالع على 
األوضاع الكارثية 

للنازحين إلى 
العاصمة من كل 

المحافظات

المؤتمر يستكمل إجراءات انضمام «أنصار الصالح» لعضويته
أوضح مصدر في الدائرة التنظيمية باألمانة العامة للمؤتمر 
«الميثاق» بــأن الــدائــرة بدأت  الشعبي العام في تصريح لـ
ات انضمام قيادات وكــوادر منظمة انصار  باستكمال إجــراء

الصالح للمؤتمر الشعبي العام.
ات سيتم استكمالها خالل األيام القادمة. وقال المصدر: إن اإلجراء

وكانت المنظمة قد أعلنت إقرارها االنضمام الكامل بكل مكوناتها الى 
المؤتمر الشعبي العام التنظيم الرائد بقيادة زعيمه ومؤسسة الزعيم 
علي عبدالله صالح وذلك في االحتفالية التي نظمت بمناسبة ذكرى يوم 
الـ١٧ من يوليو المجيد، والذي حضره الشيخ صادق أمين أبو راس نائب 

رئيس المؤتمر الشعبي العام.
هذا وقد استقبل أعضاء وأنصار المؤتمر وأحزاب التحالف الوطني وكل 
جماهير الشعب قرار إعالن انضمام منظمة أنصار الصالح برئاسة االستاذ 
يحيى محمد عبدالله صالح الى المؤتمر الشعبي العام رسميًا بارتياح 
كبير، حيث إن هذه المنظمة تخوض- قيادة واعضاء- منذ مؤامرة 
٢٠١١م نضاًال وطنيًا ومؤتمريًا في مختلف الجبهات، واستطاعت 
بفضل الحنكة القيادية لألستاذ يحيى صالح أن تستقطب خيرة الشباب 

الذي صقلتهم األحداث وكشفت عن جبهة قوية تتصدر المواجهات في 
التصدي لقوى التآمر والظالم إعالميًا وسياسيًا وحشدًا وتنظيمًا، خالفًا 
عن نشاطها الخارجي الذي غطى الفراغ الذي يعاني منه المؤتمر الشعبي 

العام في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ بالدنا وتنظيمنا.
ت متزامنة مع ذكرى ١٧  وعكست احتفائية االنضمام -والتي جاء
يوليو يوم الوفاء لموحد اليمن وبحضور االستاذ المناضل صادق أمين أبو 
راس نائب رئيس المؤتمر وتلك القيادات البارزة من األمناء المساعدين 
للمؤتمر واعضاء اللجنة العامة واألمانة العامة واعضاء اللجنة الدائمة 
ورؤساء الدوائر- عكست التقدير والترحيب بهذه الدماء الجديدة التي 
ستزيد من عطاء ونشاط المؤتمر التنظيم الكبير الذي يستوعب كل 

الرموز الوطنية واصحاب المواقف المنحازة للشعب والوطن.
وجاء ترحيب نائب رئيس المؤتمر بانضمام منظمة أنصار الصالح 
ات التنظيمية ليؤكد حقيقة تزايد طلبات  وتوجيهه باستكمال اإلجراء
االنضمام الى عضوية المؤتمر الشعبي العام من الشباب ومختلف مكونات 
المجتمع، في رسالة واضحة أن المستقبل األمني هو مع المؤتمر الشعبي 

العام وهو األجدر بتحقيق أحالم وتطلعات أبناء الشعب اليمني.

الزعيم يبعث عددًا من برقيات التعازي

«اليمن في ظل حكم الصالح».. ندوة سياسية في مؤتمر إب
إب- حميد الطاهري 

نظم فــرع المؤتمر الشعبي العام 
بمحافظة إب- صباح السبت- نــدوة 
فكرية بعنوان (اليمن في عهد الرئيس 
الصالح وعطائه الخالد)، بحضور عضوي 
اللجنة العامة د. بشير العماد، ود. عادل الشجاع، 
ومحافظ إب عبدالواحد صالح، وأمين علي الورافي 
االمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة، ووكالء 
المحافظة بينهم الوكيل قاسم المساوى، ممثًال 
عن (أنصار الله)، ورئيس جامعة إب الدكتور 
طــارق المنصوب، والشيخ احمد النزيلي عضو 
ــنــواب ، وجــمــع مــن قــيــادات وكـــوادر  مجلس ال
المؤتمر الشعبي العام من مختلف مديريات 
المحافظة وقيادات المؤتمر بجامعة إب..وفي 
ــنــدوة ألــقــى عقيل فــاضــل رئــيــس فرع  بــدايــة ال
المؤتمر الشعبي العام بالمحافظة كلمة هنأ في 
مستهلها الزعيم علي عبدالله صالح- رئيس 
الجمهورية السابق رئيس المؤتمر الشعبي  العام- 

بذكرى الـ١٧من يوليو عام ١٩٧٨م..
ــعــدوان  ــاضــل: "إن شــعــبــنــا- رغـــم ال وقــــال ف
الغاشم - في صمود، وإننا نحتفل بهذه المناسبة 
التاريخية في يوم الـ١٧من يوليو ونفتخر فخرًاً 
كبيرًا بزعيم األمة العربية علي عبدالله صالح 
قائد البناء والتنمية".. واستعرض فاضل محطات 
تنموية وتحوالت نوعية تحققت في عهد رئيس 
الجمهورية السابق في مختلف شتى المجاالت 
العامة، مشيرًا الــى ان استخراج النفط والغاز 
وإعـــادة تحقيق الــوحــدة اليمنية تعد من اهم 

االنجازات التاريخية.
من جانبه ألقى محافظ إب عبدالواحد صالح 
كلمة أشار فيها إلى أهمية هذا اليوم التاريخي 
العظيم ، في حياة كل مواطن يمني داخل وخارج 
الوطن، وهو اليوم الذي تولى فيه الرئيس علي 
عبدالله صالح مقاليد حكم الوطن، عن طريق 
االنتخابات، عبر ممثلي الشعب حينها، مؤسسًا 
بذلك معنى التداول السلمي للسلطة في مرحلة 
عاصفة..واشار محافظ إب الى احتفالهم بذكرى 
الــــ١٧ مــن يوليو هــذا الــعــام فــي ظــل استمرار 
العدوان السعودي الغاشم على وطننا الواحد، 
وتدميرهم لألخضر واليابس في شمال الوطن 
وجنوبه ، وثــّمــن صــالح صمود الشعب اليمني 
العظيم في وجه العدوان السعودي خالل عام 
ونصف ، مثمنًا كذلك صمود ابناء محافظة إب 

عاصمة السالم والرخاء لكل ابناء يمن االيمان.
م الدكتور عادل الشجاع عضو  وفي الندوة قدَّ
اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام ورقة بعنوان 

(اليمن في عهد الرئيس الصالح وعطائه الخالد) 
استعرض خاللها نماذج لما تحقق من منجزات 
تنموية عمالقة خالل فترة رئيس الجمهورية 
السابق رئيس المؤتمر الشعبي العام الزعيم علي 
عبدالله صالح، وقال الشجاع :" ان هذا اليوم يمثل 
يومًا تاريخيًا في حياة ابناء اليمن العظيم والصامد 
والصابر في وجه العدوان السعودي الغاشم على 

يمننا الواحد خالل عام ونصف"..
م الــدكــتــور طــارق المنصوب رئيس  كما قــدَّ
جامعة إب ورقة في الندوة بعنوان: (اليمن في 
ظل حكم الصالح..) اشار فيها الى أهمية يوم 
الـــ١٧ من يوليو ١٩٧٨م حينما تولى الزعيم 
الصالح مقاليد السلطة، مدشنًا مرحلة مهمة في 
التاريخ اليمني من االستقرار والتنمية، وقال: "إن 
يوم الـ١٧من يوليو يوم تاريخي، وسيبقي في 
كل قلوب أبناء الوطن الواحد يومًا دخلت فيه 
اليمن مرحلة جديدة وانتقلت من حالة الركود الى 
االنتعاش والتنمية في مختلف المجاالت العامة"..

ض لتدمير بشع من عدوان استهدف البشر والحجر والبشر اليمن يتعرَّ

بريطانيا ترفض تصريحات ٣ وزراء في الحكومة يدافعون عن جرائم السعودية في اليمن

رفضت الحكومة البريطانية تصريحات ثالثة وزراء في الحكومة كانوا قد 
صرحوا بأن تحالف العدوان الذي تقوده السعودية ضد اليمن لم ينتهك أو 

يرتكب خروقات للقانون الدولي، ولم يرتكب جرائم حرب..
وأكدت وزارة الخارجية البريطانية- في بيان اصدرته الخميس- أن 
تصريحات وزراء المملكة المتحدة بشأن اليمن المشار إليها أعاله، غير 

دقيقة وال تمثل الحكومة البريطانية..
وقال الوزير بوزارة الخارجية توبياس الوود: ان التصريحات التي أدلى 
بها وزراء ال تعكس تمامًا حقيقة أن الحكومة لم تقدم أي تقييم ما إذا كان 

السعوديون قد انتهكوا القانون االنساني في اليمن.
إلــى ذلــك انهالت انتقادات حــادة من الحزب الليبرالي الديمقراطي 

المعارض، ودعا إلجراء تحقيق في الحملة السعودية في اليمن ووقف 
مبيعات األسلحة البريطانية للسعودية.

وتشمل البيانات تصحيح بيان من وزير الخارجية السابق فيليب هاموند، 
الذي قال في يناير: انه "ال يوجد دليل على أن القانون الدولي اإلنساني تم 
انتهاكه من قبل السعودية في اليمن" بعد تقارير عن غارة جوية لقوات 

التحالف السعودي استهدفت مستشفى ألطباء بال حدود في صعدة.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية لموقع "ميدل ايست آي" البريطاني: 
إن البيان التصحيحي الذي اصدرته الخارجية البريطانية، هو من أجل 

توضيح موقف الحكومة بطريقة شفافة وشاملة.

يحيى صالح: هادي لن يعود أبدًا و الشرعية تمنحها
 الشعوب ال السعودية
قال االستاذ يحيى محمد عبدالله صالح -رئيس ملتقى الرقي والتقدم: إن السعودية لن تكون 
يومًا من األيام وسيطًا مقبوًال لدى اليمنيين نظرًا لما ترتكبه من جرائم حرب وإبادة بحق أبناء 

شعبنا اليمني.
وأضاف في مداخلة مع قناة «الميادين»: أن السعودية أسوأ من اسرائيل بعدوانها على اليمن 
الذي يزيد عن عام وأربعة أشهر..وهي تريد من كل األطراف أن يأتوا إليها لتنزع عنها تهمة 
مسؤوليتها عن الجرائم وكأنها ليست طرفا وإنما مصلح اجتماعي كما حدث مع فتح وحماس 

واتفاق مكة..
وقال: ليس المهم أين يتم التوقيع على االتفاق فلدينا مثال وهو المبادرة الخليجية التي وقعت 
في الرياض فهل التزم الطرف اآلخر الذي هو اآلن في أحضانها أم قاموا بالتآمر على المبادرة 
وافراغها من محتواها.. مؤكدًا أن السعودية هي من تمارس التآمر ونقض العهود شأنها شأن 

اسرائيل لذا فالذهاب إليها مرفوض..
وأكد االستاذ يحيى صالح أن من يحق له أن يتحدث عن شرعية هادي هو الشعب اليمني 
وليس السعودية..فهذه الشرعية كانت لفترة سنتين فقط وقد إنتهت دستوريا وال يحق له 

اولغيره أن يتحدث عنها..


