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ّ
المؤتمر يحذر من خطر تمدد التنظيمات اإلرهابية في المنطقة
اليمن تندد بالجريمة اإلرهابية التي أودت بحياة السفير الروسي لدى تركيا

< استنكرت اليمن وفي المقدمة قيادة المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الجريمة اإلرهابية التي أودت بحياة سعادة
سفير روسيا االتحادية الصديقة لدى تركيا السيد أندريه كارلوف االثنين الماضي في أنقرة والتي تكشف عن خطورة األعمال
اإلرهابية والتي تدعمها وتساندها دول معروفة وعلى رأسها السعودية وقطر واإلمارات ،وتسعى من وراء عملية اغتيال
سفير روسيا االتحادية لتوجيه ضربة إلى روسيا بقيادة فالديمير بوتين وسياسته الشجاعة ضد اإلرهاب واإلهابيين..
ُ خبر اغتيال سفير روسيا فاجعة هزت اليمن واليمنيين وكل قوى الخير والسالم مثلما هزت هذه الجريمة العالم أجمع كونها
تعد أخطر جريمة سياسية يشهدها العالم اليوم ،وقام بتنفيذها إرهابيون في محاولة لخلط األوراق في المنطقة والتخفيف
من حالة االنهيار والسقوط بعد انتصارات الجيش العربي السوري المدعوم من روسيا على اإلرهابيين في مدينة حلب..
قيادة المؤتمر الشعبي العام وعلى رأسهم الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر دانوا واستنكروا بشدة هذه الجريمة
البشعة ،وشاركوا القيادة الروسية والشعب الروسي الصديق أحزانهم..
وأشادوا في ذات الوقت بالسياسة الروسية الحكيمة بقيادة الرئىس فالديمير بوتين في مكافحة اإلرهاب وحماية البشرية
من شروره..
وبهذا الخصوص بعث الزعيم علي عبدالله صالح برقية عزاء ومواساة إلى السيد فالديمير بوتين رئىس روسيا االتحادية
رئيس حزب روسيا الموحدة في اغتيال السفير أندريه كارلوف من قبل يد الغدر واإلرهاب ..معتبرًا تلك الجريمة تمثل
استهدافًا ممنهجًا للمواقف المبدئية الروسية ودورها في مكافحة اإلرهاب ..وهي محاولة بائسة للتأثير على الدور المحوري
والريادي الذي تلعبه روسيا في وضع المعالجات والحلول السلمية لألزمات التي تعصف بعدد من دول المنطقة وفي مقدمتها
سوريا واليمن والتي عانت ومازالت تعاني من اإلرهاب والتآمر والعدوان الوحشي غير المبرر..
كما أصدر المؤتمر الشعبي العام بيانًا ندد فيه بشدة بهذه الجريمة وطالب بمحاسبة الدول الداعمة والمساندة لإلرهاب..
وحذر من خطورة توسع رقعة اإلرهاب ونفوذ تنظيماته في المنطقة بفعل السياسات الخاطئة لبعض الدول..
داعيًا المجتمع الدولي إلى التحرك الجاد والفوري لمواجهة خطر اإلرهاب من خالل الوقوف بحزم ضد الدول التي تسانده
وتدعمه وفي مقدمتها نظام آل سعود ..وأشاد المؤتمر الشعبي العام بمواقف روسيا الواضحة والصريحة تجاه اإلرهاب..
من جانبه قام وزير الخارجية هشام شرف -الثالثاء -بزيارة سفارة روسيا االتحادية في اليمن وتقديم التعازي إلى القائم
باألعمال الروسي السيد أندريه تشرنوفل باسم المجلس السياسي والشعب اليمني بهذا المصاب الجلل..

المؤتمر يدين اغتيال السفير الروسي لدى تركيا
الجريمة تهدف إلثناء روسيا عن ضرب أوكار الجماعات اإلرهابية

نأمل الكش��ف عن مالبس��ات الجريم��ة والجهات التي تق��ف وراءها
دان مصدر مسؤول في األمانة العامة للمؤتمر
الشعبي العام بشدة اغتيال السفير الروسي في
برصاص
العاصمة التركية أنقرة أندريه كارلوف ُ
صيب
أ
مسلح ما أدى إلى وفاته متأثرًا بجراحة التي ً
بها.واعتبر المصدر أن هذا الهجوم يمثل عمال
إرهابيًا يعكس النوايا الشريرة والمريضة لمن
يقومون بهذه األع�م��ال ،كما أن ال�ح��ادث يؤكد
خطر توسع رقعة اإلرهاب ونفوذ تنظيماته في
المنطقة بفعل السياسات الخاطئة لبعض الدول
ً
سواء التي تقوم ببث أعمال التحريض والكراهية
ضد اآلخر أو تلك التي تدعم التنظيمات اإلرهابية
بالمال والسالح.
وأش� ��اد ال �م �ص��در ب �م��واق��ف روس �ي��ا ال��واض�ح��ة
والصريحة تجاه اإلرهاب والتنظيمات اإلرهابية
والتي عبرت عنها بمواقفها الصريحة والواضحة
تجاه هذه التنظيمات في أكثر من مناسبة ،مؤكدًا
أن المؤتمر الشعبي العام يقف ضد اإلرهاب فكرًا
وثقافة وممارسة في أي مكان وزمان.
ودعا المصدر المجتمع الدولي إلى التحرك الجاد
والفوري لمواجهة خطر اإلرهاب وذلك من خالل
الوقوف بحزم ضد ال��دول التي تسانده وتدعمه
وف��ي مقدمتها نظام آل سعود وتجفيف منابع
الدعم لإلرهاب الفكري والمالي واإلعالمي.
وعبر المصدر عن تعازي قيادة المؤتمر الشعبي
العام ممثلة بالزعيم علي عبدالله صالح -رئيس
المؤتمر
الجمهورية اليمنية األ س�ب��ق ،رئيس
ً
الشعبي العام -الحارة للقيادة الروسية ممثلة
بفخامة الرئيس فالديمير بوتين وللحكومة
والشعب الروسي الصديق وألسرة السفير أندريه
كارلوف.

ّ
الزعيم يعزي الرئيس بوتين في جريمة اغتيال سفير روسيا لدى تركيا

يد الغدر واإلرهاب تحاول التأثير على دور روسيا المحوري السلمي
في األزمات التي تعصف بالمنطقة وتحديدًا في سوريا واليمن
قال رئيس الجمهورية االسبق رئيس
ال��م��ؤت��م��ر الشعبي ال��ع��ام ال��زع��ي��م علي
عبدالله صالح إن اغتيال سعادة السفير
الروسي في تركيا عملية اجرامية بشعة
ومدانة ،تندرج ضمن األعمال اإلرهابية
التي تغذيها ّ
وتمولها وترعاها أط��راف
إقليمية ودولية باتت معروفة للقاصي
والداني ،بهدف خلط األوراق والتغطية
على انكسار مشروعها التآمري وفشل
مخططاتها الخبيثة..
واع��ت��ب��ر رئ��ي��س ال��ج��م��ه��وري��ة االس��ب��ق
،جريمة اغتيال سفير روسيا االتحادية
محاولة يائسة للتأثير على الدور المحوري
والريادي الذي تلعبه روسيا االتحادية في
وضع المعالجات والحلول السلمية لألزمات
التي تعصف بعدد من دول المنطقة..
جاء ذلك في برقية عزاء ومواساة بعثها
رئيس الجمهورية االسبق رئيس المؤتمر
الشعبي العام الزعيم علي عبدالله صالح،
ال��ى رئيس جمهورية روسيا االتحادية
فالديمير بوتين ،فيما يلي نصها :
ال��ص��دي��ق ال��ع��زي��ز ف��خ��ام��ـ��ة ال��رئ��ي��س
فالديمير بوتين
رئيــس روسيــــا االتحاديـــة الصديقــة
رئيــــس حــــزب روسيـــا المو حـــــدة
األكــــرم
بعميق األسى وبالغ الحزن نبعث إلى فخامتكم أحر التعازي القلبية الصادقة
باسمي شخصيًا وباسم أصدقائكم قيادات وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام
بالجمهورية اليمنية ،في اغتيال سعادة سفير روسيا االتحادية لدى الجمهورية
التركية السيد أندريه كارلوف ،الذي امتدت إليه يد الغدر واإلرهاب الذي تعاني
منه البشرية في كل بقاع العالم ..في استهداف ممنهج ومخطط له للمواقف
المبدئية لروسيا االتحادية الحريصة والساعية إلى استتباب األمن والسالم في
العالم ،ومحاربة آفة اإلرهاب بكل أنواعه ّ
ومسمياته.
الصديق العزيز فخامة الرئيس بوتين:
إن اغتيال سعادة السفير الروسي في تركيا عملية إجرامية بشعة ندينها بقوة،
كما هي محل إدانة من كل الشعوب المحبة للسالم ،ونحن على ثقة أن مثل هذا
االستهداف يندرج ضمن األعمال اإلرهابية التي تغذيها ّ
وتمولها وترعاها أطراف
إقليمية ودولية باتت معروفة للقاصي والداني ،بهدف خلط األوراق والتغطية
على انكسار مشروعها التآمري وفشل مخططاتها الخبيثة بعد عملية تحرير
سيطرة الجماعات اإلرهابية ،وعودتها إلى حضن الدولة
مدينة حلب السورية من ّ
السورية ،وهو الحدث الذي مثل حلقة مفصلية ومهمة في الحرب على اإلرهاب.
إن جريمة اغتيال سفير روسيا االتحادية هي محاولة يائسة للتأثير على الدور
المحوري والريادي الذي تلعبه روسيا االتحادية في ظل قيادتكم الحكيمة في
وضع المعالجات والحلول السلمية لألزمات التي تعصف بعدد من دول المنطقة،
وفي مقدمتها سوريا واليمن ،التي عانت ومازالت تعاني من اإلرهاب والتآمر

رئيس المؤتمر يعزي الرئيس الروسي بضحايا الطائرة المنكوبة
بعث الزعيم علي عبدالله صالح-رئيس الجمهوررية االسبق
رئيس المؤتمر الشعبي العام-برقية عزاء الى الرئيس فالديميربوتين رئيس روسيا االتحادية في ضحايا الطائرة المنكوبة.
جاء فيها:
الصديق العزيز فخامـة الرئيس فالديمير بوتين
رئيــس روسيــــا االتحاديـــة الصديقــة
رئيــــس حــــزب روسيـــا الموحـــــدة األكــــرم
ّ
بألم شديد ..تابعنا أخبار كارثة تحطم الطائرة الروسية
التي كانت تقل  92شخصًا والتي سقطت صباح األحد بعد
إقالعها من مطار سوتشي أدلر أثناء ما كانت متوجهة إلى
الجمهورية العربية السورية ،وتحمل على متنها عددًا
من العسكريين الروس وفرقة الجوقة األولى الموسيقية
التي كانت ستقوم بمشاركة شعبنا العربي السوري أفراحه
بالنصر وفي إحياء حفالت موسيقية بمناسبة أعياد رأس
السنة الميالدية الجديدة ،إلى جانب  9صحفيين من قنوات
تلفزيونية روسية.
إن الفاجعة كبيرة ومؤلمة ..ونحن نشاطركم والحكومة
والشعب الروسي الصديق وأصدقاءنا قيادة وأعضاء حزب

روسيا الموحدة ..وأسر الضحايا اآلالم واألحزان في هذه الكارثة
ّ
المروعة ،نتمنى لفخامتكم ولهم الصبر ،وللضحايا الرحمة.
وتفضلوا بقبول خالص العزاء والمواساة..مقرونة باالحترام
والتقدير،،،

علـي عبـدالله صالـح

رئيس الجمهورية اليمنية األسبق-رئيس المؤتمر الشعبي العام

انتشال ضحايا الطائرة المنكوبة

نائب رئي�س التحرير

يحيى علي نوري

والعدوان الوحشي غير ّ
المبرر ،كما أن هذا االعتداء اإلجرامي يهدف إلى إثناء
روسيا عن ّ
تصديها لألجندة التخريبية ،وإصرارها على ضرب أوكار الجماعات
اإلرهابية لتخليص البشرية من هذا الخطر الداهم ،واإلسهام في ترسيخ األمن
والسلم الدوليين.
وإننا على ثقة كبيرة بأن هذه الجريمة الغادرة والجبانة ستفشل في تحقيق
أهدافها في التأثير السلبي على الموقف الروسي ،ولن تزيد روسيا االتحادية إلاّ
تصميمًا وصالبة في ّ
التصدي آلفة اإلرهاب ،بالتعاون مع كل القوى ِّ
الخيرة في
ً
المنطقة والعالم ،وتجفيف منابعه الفكرية والمالية ،ومالحقة مموليه سواء أكانوا
ً
دوال أو جماعة أو أفرادًا.
نكرر لفخامتكم خالص التعازي وصادق المواساة ..ومن خاللكم للحكومة
والشعب الروسي الصديق ولقيادة وأعضاء حزب روسيا الموحدة ،وألسرة السفير
المغدور به السيد أندريه كارلوف ،راجين لكم المزيد من الصبر والثبات واإلصرار
والتوفيق والنجاح في مهامكم الوطنية والدولية الرامية إلى خدمة البشرية،
آملين أن تتضح حقيقة هذه الجريمة الغادرة من خالل الكشف عن مالبساتها
ودوافعها والجهات التي تقف وراءها.
َّ
وتفضلوا بقبول أسمى اعتباري،،

علـي عبـدالله صالـح

رئيس الجمهورية اليمنية األسبق
رئيس المؤتمر الشعبي العام
صنعـاء 20 :ديسمبر 2016م

يحيى صالح يزور السفارة الروسية ببيروت ويعزي في اغتيال سفير روسيا في تركيا
زار األستاذ يحيى محمد عبدالله صالح -عضو اللجنة
العامة للمؤتمر الشعبي العام رئيس منظمة أمة عربية
واحدة -الخميس ،السفارة الروسية بالعاصمة اللبنانية
بيروت ،وذلك لتقديم واجب العزاء الى سعادة سفير
روسيا االتحادية في لبنان الكسندر زاسبكين باغتيال
السفير الروسي في تركيا اندريه كارلوف .وناقش يحيى
صالح مع السفير الروسي األوضاع في المنطقة والدور
الروسي في الشرق االوسط السيما اليمن الذي يعاني من
عدوان تشنه عليه السعودية منذ حوالي العامين وسط
صمت دول��ي وعربي .وش��دد رئيس منظمة أمة عربية
واحدة على ضرورة قيام روسيا بالضغط لوقف الحرب
السعودية على اليمن ودعم حوار يمني-يمني يفضي الى
حل لالزمة السياسية التي تمر بها البالد.
محذرًا من خطر االرهاب الممول من بعض دول الخليج
والمدعوم غربيًا ،مؤكدًا انه للقضاء على هذا الخطر البد
من محاربة داعميه وومموليه ومنبع فكره ال��ذي بات
معروفًا.
من جهته تقدم السفير الروسي زاسبكين بالشكر
لألستاذ يحيى صالح على مواساته لروسيا بفقيدها ،وأكد
وجوب وقف الحرب على اليمن والبدء بحوار يمني داخلي

مديرا التحرير

عبدالولي املذابي
توفيق عثمان الشرعبي

�سكرتري التحرير

نجيب شجاع الدين
ال�سكرتري الفني

عبداملجيد البحريي

يفضي الى تسوية سياسية لالزمة التي يعيشها اليمن
منذ عدة سنوات.
وأش��اد زاسبكين بما ذك��ره يحيى صالح فيما يتعلق
بمحاربة االرهاب مؤكدًا ان روسيا لن تألو جهدًا للقضاء

على االرهاب الذي يشكل خطرًا على العالم أجمع.وجرى
خالل اللقاء تسليم سعادة السفير بيان ادان��ة اغتيال
السفير الروسي في تركيا الصادر عن منظمة أمة عربية
واحدة.
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