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خالل استقباله رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب األحمر

الزوكا يجدد مناشدته المنظمات الدولية العمل على نقل الجرحى للعالج في الخارج
استقبل االمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ عارف عوض الزوكا، رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب 
االحمر في اليمن السيد اليكساندروفت ومعه مسؤول العالقات بالبعثة باسم غانم ومساعد رئيس البعثة 
هالل سلطان -الخميس الماضي- في العاصمة صنعاء .وخالل اللقاء رحب االمين العام برئيس وأعضاء البعثة، 
مؤكدًا ان البعثة مرحب بها دائمًا في اليمن نظرًا لما تقوم به من دور انساني متميز في خدمة الشعب اليمني 
معبرًا عن الشكر والتقدير لجهودهم الملموسة .وهنأ الزوكا البعثة على اطالق سراح زميلتهم المختطفة 
: لقد وصلني خبر اطالقها وأنا في العاصمة العمانية مسقط وشعرت بالسعادة لذلك، 

ً
السيدة نوران.. قائال

ألننا في المؤتمر الشعبي العام ضد االختطاف ألي احد فما بالك حين يكون المختطف من العاملين في المجال 
االنساني والذين يقدمون خدمات جليلة للشعب اليمني، وكنا نعرف حجم الضغط النفسي والمعاناة التي 

عايشتموها خالل فترة اختطاف زميلتكم وهو عمل مشين ومؤسف ندينه ونرفضه رفضًا مطلقًا.
واستعرض االمين العام ما يمارسه العدوان السعودي من جرائم بحق الشعب اليمني وحصار جائر ، ضاربًا 
المثل بمذبحة القاعة الكبرى وما يعانيه المصابون جراء تلك الجريمة من عدم قدرة على نقلهم الى خارج 
اليمن لتلقي العالج ،منتقدًا بشدة صمت المجتمع الدولي وفي المقدمة االمم المتحدة وعجزهم عن مساعدة 
الجرحى لنقلهم للعالج في الخارج .مجددًا في الوقت نفسه المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق دولية محايدة في 
م الجرائم . وأكد الزوكا استعداد المؤتمر الشعبي العام لتقديم كافة انواع المساعدة 

ُ
هذه الجريمة التي تعد أ

الممكنة لبعثة الصليب االحمر لتقديم خدماتها للشعب اليمني .من جانبه عبر رئيس بعثة اللجنة الدولية 
للصليب االحمر في اليمن السيد اليكساندروفت عن شكره لقيادة المؤتمر الشعبي العام ممثلة بالزعيم 
علي عبدالله صالح- رئيس الجمهورية السابق رئيس المؤتمر الشعبي العام- ولالمين العام على تجاوبهم 

ومساعدتهم لعمل البعثة .
واستعرض اليكساندروفت ما قامت به البعثة خالل الفترة الماضية من تقديم خدمات للشعب اليمني 
خاصة في جانب الصحة العامة وتقديم المساعدات الدوائية وجانب المياه والصرف الصحي ،مشيرًا الى انه 
وبعد االفراج عن زميلتهم المختطفة نوران فان البعثة لديها خطط في التوسع في عملها.. مشيرًا الى ان 
هناك زيارات سيقوم بها نائب المدير االقليمي للبعثة في شهر ديسمبر وزيارة للمدير االقليمي للبعثة 
في شهر يناير القادم .كما شرح رئيس البعثة لالمين العام ما قامت به البعثة في زياراتها الى عدد من دول 
المنطقة والجهود التي تبذلها في مجال المساعدة خاصة في ملف االسرى ،مشيرًا الى زيارته الى القاعة 

الكبرى وإصدار البعثة بيان ادانة لهذه الجريمة .
وأكد ان البعثة ستعمل خالل الفترة القادمة على تقديم مساعدات خاصة لمرضى الفشل الكلوي في اليمن 

بعد حصولها على الموافقة على ميزانية لهذا المشروع .

قال الزعيم علي عبدالله صالح- رئيس الجمهورية األسبق.. رئيس المؤتمر الشعبي العام- إنه "يحز 
في النفس أن يقتل اليمني أخاه اليمني بالمال السعودي".

وأضاف الزعيم صالح -في منشور بصفحته الرسمية عل شبكة التواصل االجتماعي "الفيسبوك": 
"كما يحز في النفس أكثر أن يراق الدم اليمني دفاعًا عن أراضي المعتدين، وأن يزج بالمغّرر بهم إلى 

األراضي اليمنية من األراضي السعودية وتحت العلم السعودي".
وتابع: "العيب كل العيب أن يستمر اليمنيون في إزهاق أرواحهم وسفك دمائهم الطاهرة بدون 
أي هدف وطني.. وإنما خدمة لألعداء، والواجب أن نحافظ على أرواح ودماء بعضنا البعض التي يريد 

المعتدي أن يجعل من اليمنيين وقودًا لمعركته الخاسرة وعدوانه البربري الغاشم على اليمن بهدف 
أن يقضي على اليمنيين بأيدي اليمنيين أنفسهم إشباعًا لرغباته االنتقامية من شعب اإليمان والحكمة 

ومن منبع العروبة وموطنها األول".
مضيفًا: "فليتم أخذ المال السعودي من المعتدين ولكن بدون أن يكون االرتزاق من ذلك المال سببًا 

في قتل بعضنا بعضًا".
وأكد رئيس المؤتمر الشعبي العام أن المعتدي يعتبر في البداية وفي النهاية من أخذ منه بعض المال 

تل.. فلماذا نحقق رغبة العدو فينا.."؟!!
ُ
 أو ق

َ
َتل

َ
مرتزقًا.. سواًء ق

الزعيم يوجه دعوة مهمة للمغرر بهم

 في النفس أن يقتل اليمني أخاه اليمني بالمال السعودي
ُّ
يحز

المعتدي يريد اليمنيين وقودًا لمعركته الخاس��رة وعدوانه البربري على اليمن

هو المرجعية في أي عملية تفاوض قادمة باعتباره السلطة التي منحت 
الثقة من مجلس النواب ممثل الشعب ،مؤكدين على ضرورة دعم المجلس 
السياسي للقيام بواجباته وتحمل مسؤولياته في ظل استمرار العدوان 
السعودي الغاشم والحصار الجائر .وأكد اعضاء اللجنة العامة وقيادات 
احزاب التحالف على ان مواجهة العدوان تتطلب تضافر جهود كل القوى 

الوطنية من خالل شراكة حقيقية ،مشيرين الى ان تشكيل الحكومة يجب 
ان يكون قائمًا على معايير الشراكة ومنحها الصالحيات الكاملة للعمل 
وفقًا للدستور والقوانين النافذة وبعيدًا عن أي تدخالت او ممارسات من 
قبل أي جهة كانت خارج االطر الرسمية لمؤسسات الدولة المنصوص 

عليها في الدستور والتشريعات .

اللجنة العامة و أحزاب التحالف يناقشون تداعيات العدوان السعودي ومسار المشاورات وترتيبات تشكيل الحكومة
في اجتماع مهم برئاسة أبوراس

ندين بشدة استمرار العدوان السعودي في ارتكاب  المجازر وآخرها في الزيدية والصلو ورازح  ووادي حباب 

 عن الجولة الثانية من مشاورات الكويتنائب رئيس المؤتمر يس��تعرض ترتيبات المجلس السياس��ي لتش��كيل الحكومة وتوزيع قوائم الوزارات
ً
األمين العام يقدم شرحًا مفصال

العدوان وتحالفه يستخدم الدين للكسب السياسي ومحاولة 
للتغطية على المذابح التي يرتكبونها في اليمن

الوقوف أمام تداعيات العدوان السعودي والحصار ومسار 
المشاورات التي ترعاها األمم المتحدة

ل مسئوليته تجاه الشعب اليمني  ندعو مجلس األمن إلى تحمُّ
وإصدار قرار ملزم بإيقاف العدوان ورفع الحصار

رأس نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق امين أبوراس 
اجتماعًا للجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام وقيادات احزاب التحالف 
الوطني الديمقراطي خصص لمناقشة المستجدات على الساحة الوطنية 
وف��ي مقدمتها استمرار ال��ع��دوان السعودي الغاشم والحصار الجائر 
،وموضوع النقاشات التي يجريها المجلس السياسي االعلى بخصوص 
تشكيل الحكومة ،والمسار المتعلق بالمشاورات التي ترعاها االمم 

المتحدة .
وقد دان االجتماع بشدة استمرار العدوان السعودي الغاشم في ارتكاب 
المجازر والمذابح بحق الشعب اليمني وآخرها المجازر التي ارتكبها يوم 
امس األول السبت في كل من مديرية الزيدية بمحافظة الحديدة ومديرية 
الصلو بمحافظة تعز ووادي حباب بمأرب ومديرية رازح في صعدة والتي 
راح ضحيتها اكثر من مائة شهيد وجريح ،منتقدًا الصمت الدولي المطبق 
ازاء هذه الجرائم التي تمارس امام سمع المجتمع الدولي وفي المقدمة 
االمم المتحدة ومجلس االمن الدولي ودعاة حقوق االنسان والديمقراطية .
كما انتقد االجتماع بشدة محاولة التوظيف الديني الرخيص لقدسية 
الكعبة المشرفة قبلة المسلمين من قبل العدوان السعودي وحلفائه 
ات هدفها اثارة النعرات والتكسب السياسي  ومرتزقته بأكاذيب وافتراء
باستخدام الدين كوسيلة للتغطية على الجرائم والمذابح التي يرتكبها 
العدوان السعودي كل يوم بحق الشعب اليمني .ودعا االجتماع مجلس 
االمن الدولي الى تحمل مسؤولياته تجاه الشعب اليمني وإصدار قرار ملزم 

بإيقاف العدوان ورفع الحصار برًا وبحرًا وجوًا.
واستعرض نائب رئيس المؤتمر النقاشات والترتيبات التي يجريها 
المجلس السياسي االعلى والحوارات المتعلقة بتشكيل الحكومة وتوزيع 
قوائم ال��وزارات ،مشيرًا الى انه تم التوافق على تقسيم ال��وزارات الى 

مجموعتين باستثناء الوزارات السيادية التي سيتم اخضاعها للتوافق .
من جانبه قدم االمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ عارف الزوكا 
شرحًا مفصاًل عما تم من مشاورات منذ جولة الكويت الثانية ،مؤكدًا ان 
الوفد الوطني ظل ثابتًا على موقفه بضرورة وجود حل شامل وكامل 
وغير منقوص يحقق تطلعات الشعب اليمني في ايقاف العدوان ورفع 
ات في  الحصار وتحقيق السالم ،مستعرضًا ما تم من مشاورات ولقاء
العاصمة العمانية مسقط وصواًل الى لقاء الوفد الوطني بالمبعوث االممي 
الى اليمن اسماعيل ولد الشيخ في العاصمة صنعاء بناء على تكليف من 
المجلس السياسي وتسلمه الورقة التي قدمها ولد الشيخ باعتبارها 
مقترحًا للحل ،مشيرًا الى ان المجلس السياسي والوفد الوطني تدارسا هذه 
الورقة وسيتم اعالن موقف منها بشكل رسمي .هذا وقد اشاد اعضاء 
اللجنة العامة وقيادات احزاب التحالف الوطني بأداء الوفد الوطني خالل 
مراحل المشاورات ،مشددين على ضرورة ان يكون المجلس السياسي 

كما اكد االجتماع على ض��رورة التالحم ورص الصفوف في مواجهة 
العدوان السعودي الغاشم وما يحيكه من مؤامرات تستهدف تمزيق 
اليمن وض��رب وحدته الوطنية وإث��ارة الحروب والفتن الداخلية على 
اسس مذهبية ومناطقية مقيتة وبغيضة ،وهو ما يتطلب المزيد من 
توحيد الجبهة الداخلية وتوعية الجماهير بمخاطر المؤامرات التي 
يحيكها العدوان للشعب اليمني .هذا وقد جدد االجتماع شكر اللجنة 
العامة وقيادات التحالف الوطني الديمقراطي وتثمينهما عاليًا الصمود 
االسطوري ألبناء الشعب اليمني في مواجهة غطرسة العدوان السعودي 
الهمجي والحصار الجائر وتحملهم كل المصاعب والتحديات وبذل كل 
غاٍل ونفيس في مواجهة هذا العدوان ،مشيدين بالتضحيات العظيمة 
التي يجترحها ابطال الجيش واألمن واللجان الشعبية والمتطوعون من 
ابناء القبائل في الجبهات والميادين للدفاع عن الوطن ،مؤكدين ان الصمود 
الشعبي وصمود المقاتلين هو العامل االساسي في تحقيق أي نجاح في 

المجال السياسي والتفاوضي .
وترحم المجتمعون على ارواح شهداء الوطن في مختلف المحافظات 
والذين سقطوا ج��راء ال��ع��دوان السعودي الغاشم ،سائلين الله العلي 
القدير ان يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته مع االنبياء 
والصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقًا، وان يمن بالشفاء العاجل على 

المصابين والجرحى . 

االجتماع يؤكد على 

- تشكيل الحكومة يجب أن يكون قائمًا على معايير الشراكة
- يجب منح الحكومة الصالحيات الكاملة للعمل وفقًا للدستور والقوانين

- تعمل الحكومة بعيدًا عن أي تدخالت من قبل أي جهة خارج األطر الرسمية
- تضافر جهود كل القوى الوطنية ورص الصفوف لمواجهة العدوان

- تعزيز وحدة الجبهة الداخلية وتوعية الجماهير بمخاطر المؤامرات التي يحيكها العدوان
- اإلشادة بتضحيات أبطال الجيش واألمن واللجان وأبناء القبائل في ميادين الدفاع عن الوطن

التوافق على تقسيم الوزارات إلى مجموعتين والوزارات السيادية سيتم إخضاعها للتوافق
المجلس السياسي والوفد الوطني تدارسا  ورقة المبعوث الدولي وسيتم إعالن موقف منها بشكل رسمي

التأكيد على أن المجلس السياسي ه��و المرجعية ألي عملية تفاوضية قادمة
المؤتمر وأحزاب التحالف يثّمنون صمود الشعب اليمني في مواجهة غطرسة العدوان


