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النقيب يترأس اجتماعًا تنظيميًا للقيادة 
التنظيمية والتنفيذية بالمحويت

قيادات المؤتمر تعقد لقاءات موسعة للفروع في الحديدة والمحويت لحشد الجهود لمواجهة العدوان

 المحويت- سعد علي الحفاشي
تــرأس االستاذ محسن علي النقيب عضو اللجنة العامة 
وزير التعليم الفني والتدريب المهني اجتماعًا تنظيميًا ضم 
رئيس واعضاء قيادة فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة 
المحويت وقــيــادة الهيئة التنفيذية والمحلية لمؤتمر 
المحافظة ورؤساء الهيئات التنفيذية ورؤساء الفروع بعدد 

من المديريات..
وفــي الــلــقــاء الـــذي حــضــره امــيــن عــام المجلس المحلي 
بالمحافظة الدكتور علي الزيكم ووكيل المحافظة نائب 
رئيس فرع المؤتمر بالمحافظة حمود حزام شمالن، نقل 
النقيب تحيات وتقدير الزعيم علي عبدالله صالح رئيس 
المؤتمر الشعبي العام والقيادة التنظيمية العليا للمؤتمر 
وعلى رأسها االستاذ عارف الزوكا االمين العام الى قياديي 
وكوادر المؤتمر الشعبي العام بمحافظة المحويت والهيئات 

التنفيذية والمحلية لمؤتمر المحافظة وعبرهم الى كافة اعضاء ومنتسبي المؤتمر بالمحافظة على مواقفهم 
الوطنية العظيمة وبذلهم التنظيمي لما يخدم الوطن ويعزز من قدرات التماسك والصمود ضد العدوان واعاصير 
النقمة التي تستهدف النيل من المؤتمر وقياداتة وكوادره..مشيدًا بالتفاعل التنظيمي والجماهيري الكبير 
والمميز العضاء وانصار المؤتمر في محافظة المحويت وصمودهم العظيم امام كل التحديات وعواصف المؤامرة 
التي تستهدف الوطن والمؤتمر.. وكان رئيس فرع المؤتمر بمحافظة المحويت الشيخ محمد محمد ابو علي قد 
تحدث في مستهل اللقاء مرحبًا باالستاذ محسن النقيب عضو اللجنة وبأعضاء وقياديي المؤتمر وقيادة الهيئة 
التنفيذية والمحلية للمؤتمر بالمحافظة، مؤكدًا ان أبناء محافظة المحويت عامة بمختلف فئاتهم مع المؤتمر 
الشعبي العام النه حزب الوسطية واالعتدال والحزب الذي ينشد أمن واستقرار ورقي الوطن وليس له أي غايات 
مدمرة كما هو شأن تلكم االحزاب التي باعت نفسها للشيطان وانتقلت الى صفوف العدوان لتدمير وطنها الغالي 
غير مبالية بما يتعرض له هذا الوطن من تدمير وتنكيل لكل مقدراته وثرواته الغالية. مشيرًا الى الدور الذي 
لعبته وتلعبه تكوينات المؤتمر بالمحافظة من اجل تعزيز قدرات الصمود في مواجهة العدوان والتصدي لكل 

النزعات والمؤامرات الناقمة والحفاظ على استتباب االمن واالستقرار في مناطق المحافظة.
مستعرضًا جملة القضايا والهموم التنظيمية والوطنية المطلوبة من قيادة وتكوينات فرع المؤتمر بالمحافظة 
لتفعيل مجاالت العمل التنظيمي والجماهيري والسياسي للمؤتمر بالمحافظة والمديريات للدفع بمهام الحشد 
الشعبي من اجل االصطفاف الوطني الشامل لمواجهة العدوان السعودي الغاشم، وترجمة حملة التصالح والتسامح 
التي دعا اليها المؤتمر الشعبي العام والحفاظ على صدارة المؤتمر ومكانته الوطنية والتنظيمية الكبيرة في 

الوسط الشعبي.

عبقرية الزعيم
 ومهمـة ميتشـل

استقرأت كثيرًا في خبايا الزيارة التي قام بها عضو برلمان 
العموم البريطاني اندريه ميتشل وكان كل ما يشغلني سؤال 
واحد وهو هل حققت األطراف السياسية مكاسب من وراء هذه 

الزيارة القصيرة!؟
بالنظر للكلمات النادرة والقليلة للسيد اندريه والمنتقاة 

بعناية لم تكن اإلجابة مبشرة لكن.. خلصت الى التالي:
اوًال/جميع االطراف لم تحقق لنا كشعب اي غاية اال الرئيس 

األسبق الزعيم /علي عبدالله صالح وذلك لعدة امور منها:
١-ان الزعيم أدرك جيدًا وبوعي ناضج المهمة الحقيقية 
التي كلف بها السيد اندريه والتي كانت باعتقادي الشخصي 
هي لمعرفة مدى التقدم الذي حققه تحالف العدوان وجدوى 
استمراريته، وكذلك لمالمسة المعنوية النفسية لليمنيين 

وقياداتهم وتقدير تأثيرها في مسار العمليات.
وكان  ما أراده ميتشل هو االطالع على التغييرات الجديدة 
التي قامت بها القوى السياسية من تحالف وانشاء المجلس 
السياسي وتشكيل حكومة انقاذ ومدى فاعلية هذه الخطوات 
لتقدير الوضع قبل الولوج في اي مشاريع يبدو أنها ستقدم 

عليها بريطانيا.
٢- لقد فطن الزعيم ذلك جيدًا وركز على ايصال رسالة 
انسانية مهمة للعالم الغربي كله وبالذات شعوب العالم التي 
تتبنى حكوماتها حقوق االنسان وحفظ السالم، وقد كانت تلك 
الصور التي قدمها الزعيم للسيد ميتشل أدلة تكشف الوحشية 
والبشاعة للعدوان والحصار ال يمكن حجبها عن الرأي العام 
إلنها قدمت امام شاشات التلفزة العالميه ونعرف ان هذه 

الزيارة كانت محط االنظار العالمية.
٣-ركز الزعيم على موضوع ان العدوان لم يكن له اي داعي 
واننا دعاة سالم وقد ترجم ذلك فورًا بمبادرة مكتوبة ورؤية 

شاملة للسالم إلثبات ذلك.
٤- الزعيم اوضح لشعوب اوروبا الحقيقة التي حجبها االعالم 
العالمي عنها وهذه الحقيقة تتمثل بأن حكوماتها راعية 
السالم وحقوق اإلنسان مشاركة في هذه الجرائم والفظائع 

المخزية في حق الشعوب المتحضرة.
وفسر ان دعمها للعدوان السعودي لوجيستيًا وعسكريًا 
عبر صفقات بيع االسلحة هو السبب الرئيسي لتصدير الموت 

والجوع والخراب للشعب اليمني.
كما اوضح أن استهداف العدوان للموانئ البحرية وتدميرها 
بشكل متعمد سيجعلها عاجزة عن استقبال مؤن االغاثات 
الدولية وهذا مناٍف لالخالق واالعراف المتعارف عليها ألنها 
تستهدف المدنيين ال اكثر فالبحر تحت سيطرتهم ويعرفون 
بكل ما يدخل ويخرج الى الموانئ، فلماذا تدمر! اال اذا كانت 
النوايا استهداف المدنيين واالطفال والنساء وهذه جرائم 
حرب ال يمكن ان تغفل عنها الحكومات التي تحترم شعوبها.
٥-كما ان الزعيم لفت الى شجاعة السيد اندريه الذي اثبت 
بالفعل ما ُعرف عنه وعن خطواته الجريئة التي كانت في كثير 
من االحيان نقطة تحول في السياسة البريطانية.كل ذلك 
واكثر سيفتح باب األسئلة والمساءالت الشعبية واالعالمية 

لحكوماتها.
ثانيًا-ازاح الزعيم الضبابية حول ما يشاع عنه وعن الوضع في 
اليمن كما أبان عن قوة عزيمة وصالبة وصدق مبادئ عندما 

طرح كافة المطالب بشكل واضح وشجاع.
ولقد تكلم بما تجيش به نفس كل مواطن يمني حينما شرح 
كل المعاناة وحقيقة مايجري من ظلم وبغي ضد  شعب ينتمي 
لإلنسانية ووطن يبحث عن األمن والسالم بصراحة وبكل امانة 
وواجب وطني ومهني وانساني لقد استحق الزعيم علي عبدالله 

صالح كل ألقاب الفخر التي نسبت اليه.. انه  القائد اإلنسان.. 
إنه بحق زعيم اليمن وفارس العرب ورجل السالم ومهندس 

السياسة المعاصرة.

 عائشة علي عفاش

برئاسة عطية وبحضور الهيج

اجتماع موسع لرؤساء فروع المؤتمر بالمديريات والدوائر بمحافظة الحديدة

 الحديدة-محمد شنيني
ترأس نائب رئيس الوزراء للشئون الداخلية ، عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام المهندس أكرم عبدالله عطية االجتماع الموسع لرؤساء 

فروع المؤتمر والقطاع النسوي والهيئات التنفيذية للمؤتمر  بالمحافظة وجامعة الحديدة ومديريات ودوائر المحافظة.
وفي اللقاء الذي حضره رئيس الهيئة التنفيذية للمؤتمر بالمحافظة ، محافظ المحافظة حسن احمد الهيج ونائب رئيس فرع المؤتمر بالمحافظة 
االستاذ عبدالرحمن احمد خرجين، نقل المهندس عطية تحيات رئيس الجمهورية االسبق، رئيس المؤتمر الشعبي العام الزعيم علي عبدالله 
صالح، واألمين العام للمؤتمر االستاذ عارف عوض الزوكا، مشيدًا بأداء وصمود المؤتمريين  والمؤتمريات بمحافظة الحديدة الذين افشلوا كل 
الرهانات وانتصروا لليمن، األمر الذي يحق للمؤتمريين والمؤتمريات أن يفخروا به..واكد عطية ان محافظة الحديدة حاضرة بقوة في اهتمام 

قيادة المؤتمر وعلى رأسهم الزعيم علي عبدالله صالح الذي يكن ألبناء المحافظة كل التقدير ويباهي بتميزهم ووالئهم الوطني والتنظيمي..
هذا وكان رئيس الهيئة التنفيذية للمؤتمر بالمحافظة اللواء هيج قد تحدث مؤكدًا أن األحداث شهدت ان المؤتمر بقياداته السياسية والتنظيمية 

والتنفيذية قد اثبت انه تنظيم وطني خدمي ، خدم الشعب ولم الشمل وحقق الوحدة ودافع عن سيادة وكرامة الوطن والشعب..
كما قدم  نائب رئيس الفرع تقريرًا عن اداء وتطلعات المؤتمر بالمحافظة.. شاكرًا في الوقت ذاته القيادة التنظيمية للمؤتمر.

وتطرقت الكلمات والمداخالت الى جملة من الهموم والقضايا التنظيمية والمحلية والوطنية وفي مقدمتها احتياجات المحافظة الى الخدمات 
وابرزها  الكهرباء والصحة والصرف الصحي والوقوف الى جانب ابطال الجيش واللجان الشعبية الذي يسطرون اروع مالحم البطولة والفداء ويواجهون 

العدوان الغاشم بإباء وثبات وشموخ الوطن الغالي والشعب العظيم.

خالل لقائه المبعوث األممي بصنعاء

الوفد الوطني يجدد تمسكه بإيقاف العدوان ورفع الحصار
يه عن مسئولياته القانونية واألخالقية واإلنسانية

ّ
 استمرار العدوان والحصار تسبب بوضع إنساني كارثي ندين الصمت الدولي وتخل

التقى الوفد الوطني -صباح االثنين الماضي- بالعاصمة صنعاء، 
المبعوث الخاص لألمين العام لألمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل 
ولد الشيخ ، حيث جدد الوفد موقفه المتمسك بضرورة إيقاف 
العدوان الشامل ورفع الحصار الجائر برًا وبحرًا وجوًا وضرورة 
فتح األجواء أمام اليمنيين وفي المقدمة مطار صنعاء الدولي بما 
يسمح بحرية الحركة للمواطنين من وإلى اليمن ، ونقل الجرحى 
والمصابين جراء العدوان السعودي األمريكي لتلقي العالج ، 
والسماح لليمنيين العالقين في مطارات العالم بالعودة إلى 
وطنهم ، مشيرين إلى المعاناة الشديدة التي يالقيها المرضى 
والجرحى اليمنيون والعالقون جراء استمرار الحصار وإغالق 

األجواء أمام رحالت الطيران.
ه الوفد إلى أن زيارة المبعوث األممي إلى اليمن تزامنت  ونوَّ
مع استمرار التصعيد العسكري من قبل الــعــدوان الغاشم 
ومرتزقته من خالل الزحوفات العسكرية المكثفة والقصف 
الجوي الهيستيري ومختلف العمليات العسكرية على مختلف 
محافظات الجمهورية ما أدى ويؤدي إلى سقوط الكثير من 

الشهداء والجرحى من المدنيين واألطفال والنساء كل يوم وسط صمت دولي مطبق 
يعكس ما يمارسه المجتمع الدولي وفي المقدمة األمــم المتحدة ومجلس األمن 
 عن مسؤولياتهم القانونية واألخالقية واإلنسانية تجاه الشعب اليمني 

ّّ
الدولي من تخل

المظلوم الذي يتعرض اليوم لجرائم حرب وإبادة ممنهجة دون أن يحرك ذلك ضمير 
العالم الذي يتشدق بالحديث عن حقوق اإلنسان والحرية والديمقراطية.

ولفت الوفد الوطني في حديثه مع المبعوث االممي إلى التقارير المتزايدة للمنظمات 
الدولية ومنها منظمات تابعة لألمم المتحدة عن الوضع اإلنساني الكارثي الذي 
يتسبب به استمرار العدوان والحصار السيما في المجال الغذائي والصحي ، مؤكدين 
أن إصرار العدوان ومرتزقته على محاولة نقل البنك المركزي إلى عدن زاد من تدهور 
األوضاع االقتصادية ، وتسبب في عدم دفع مرتبات موظفي الدولة ألربعة أشهر 

وهو ما خلق معاناة غير مسبوقة انعكست آثارها السلبية على كاهل المواطن اليمني ، 

محملين األمم المتحدة مسؤولية صمتها إزاء ذلك ومطالبين األمين 
ات الكفيلة برفع المظلومية عن  العام لألمم المتحدة باتخاذ اإلجراء

الشعب اليمني.
وفيما يتعلق بالمفاوضات والجهود الرامية للحل السياسي فقد 
أشار الوفد إلى الخطوات اإليجابية التي قدمها في هذا السياق طوال 
المرحلة الماضية، مؤكدًا أن الوفد تعاطى إيجابيًا وبمسؤولية عالية 
مع كل الجهود في هذا الشأن والتي كان آخرها التعاطي اإليجابي مع 
المبادرة األممية في اعتبارها أرضية للنقاش مع إيضاح المالحظات 
عليها ،في مقابل تعنت الطرف اآلخر ودول العدوان ورفضه كل 
تلك الجهود ورفضه التعامل مع المبادرات الدولية واألممية ورفض 
أي خطوات من شأنها تخفيف المعاناة على الشعب اليمني الكريم 
سواء على المستوى اإلنساني أو االقتصادي أو الصحي، وبدًال عن ذلك 
عمد إلى تصعيد العدوان وتعقيد الوضع المعيشي واالقتصادي 
واإلنساني على الشعب اليمني ومحاربته في لقمة عيشه ومنع 
الحركة التجارية ونهب إيــرادات وثــروات البلد من النفط والغاز 
لصالح حفنة من العمالء والمرتزقة على حساب الماليين من أبناء 

دعــا المجلس السياسي األعلى في اجتماعه السبت 
برئاسة الدكتور قاسم لبوزة نائب رئيس المجلس، 
المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في رفع الحظر 
الجوي الذي يفرضه تحالف العدوان بقيادة السعودية 
على مطار صنعاء الدولي وإنهاء كافة أشكال الحصار الجائر 
المفروض على الشعب اليمني.وأكد المجلس في اجتماعه 
بحضور رئيس مجلس الــوزراء الدكتور عبدالعزيز بن 
حبتور، أن الحصار قد مس حياة المواطنين وحقوقهم 
ووســع من دائــرة الفقر والحاجة ويعد وصمة عار في 
جبين المؤسسات الدولية الصامتة والمتواطئة .وعبر 
عن شكره للمواقف المتميزة بهذا الشأن من قبل بعض 
هذه المؤسسات والتي كان آخرها إحاطة وكيل األمم 
المتحدة للشئون اإلنسانية ستيفن أوبراين أمام مجلس 
األمن مؤخرًا والتي طالب فيها بوقف شامل إلطالق النار 

في اليمن.
واطلع االجتماع من عضوي الوفد الوطني المفاوض 
ات الوفد مع  عارف الزوكا ومهدي المشاط على نتائج لقاء
مبعوث األمم المتحدة لليمن إسماعيل ولد الشيخ خالل 
زيارته األخيرة للعاصمة صنعاء والجهود المبذولة في 

سبيل فتح مطار صنعاء الدولي أمام حركة المالحة الجوية 
بما يسهم في رفع المعاناة التي يواجهها المرضى والجرحى 

والطالب والمواطنون .
وأوضح عضوا الوفد الوطني أنه تم إطالع ولد الشيخ خالل 
زيارته األخيرة على حجم معاناة أبناء الشعب اليمني نتيجة 
ات التعسفية التي يتخذها العدوان بحق المدنيين  اإلجراء
ومنها فرض الحظر الجوي على مطار صنعاء الدولي ومنع 
الرحالت المدنية والتجارية من وإلى مطار صنعاء الدولي 

والتي تخالف كافة القوانين واألعراف الدولية.
ولفت الزوكا والمشاط إلى أن الوفد الوطني أكد للمبعوث 

األممي تمسكه باإليقاف الشامل للعدوان ورفع الحصار 
الجائر على كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية وفتح 
األجواء أمام اليمنيين وفي المقدمة مطار صنعاء الدولي 
بما يسمح بحرية الحركة للمواطنين من وإلى مطار صنعاء 
ونقل المرضى لتلقي العالج والسماح لليمنيين العالقين في 
مطارات العالم بالعودة إلى وطنهم..وقد أشاد المجلس 

السياسي األعلى بالدور الذي يقوم به الوفد لوطني بهذا 
الصدد.

وفي االجتماع قدم وزيــر النقل زكريا الشامي والقائم 
بأعمال رئيس الهيئة العامة للطيران المدني واألرصــاد 
محمد عبدالقادر ومدير عام مطار صنعاء الدولي خالد 
ات السالمة المتبعة بصورة دائمة  الشائف، شرحًا عن إجراء

من قبل الجهات المعنية بمطار صنعاء لضمان سالمة 
حركة المالحة الجوية للرحالت اليومية التابعة لألمم 
المتحدة والمنظمات التي تقوم بها حاليًا من وإلى مطار 
صنعاء والتي تجلت في تأمين الرحالت التابعة لألمم 
المتحدة والمنظمات الدولية التي يستقبلها المطار وكان 
آخرها رحلة مبعوث األمم المتحدة إلى اليمن خالل زيارته 
األسبوع الماضي للعاصمة صنعاء..وأكدوا أن الجهات 
األمنية والمختصة بمطار صنعاء الدولي قد أثبتت خالل 
الفترة الماضية قدرتها الكاملة على تأمين حركة المالحة 
 كافة التحديات 

ً
الجوية بمطار صنعاء الدولي متجاوزة

.. مشيرين إلى أن التهديد الحقيقي لسالمة الطيران 
المدني بمطار صنعاء يكمن في االنتهاك المباشر لألجواء 
اليمنية من قبل طيران تحالف العدوان الغاشم بقيادة 
السعودية وقصفه المباشر لمطار صنعاء الدولي وغيره 
من البنى التحتية اليمنية بما في ذلك األسواق والمدارس 

والجامعات وصاالت العزاء واألفراح .
كما أكدوا أنه في حال توقف العدوان عن قصفه المباشر 
لمطار صنعاء الدولي فإن حركة المالحة الجوية بالمطار 
في أمان تام وعلى استعداد كامل الستقبال كل الرحالت 

كما كان قبل العدوان والحصار.
ن المجلس السياسي األعلى جهود الجهات األمنية  وثمَّ
والمختصة بمطار صنعاء الدولي على تأمين رحالت الطيران 
التابعة لألمم المتحدة والمنظمات الدولية .. مؤكدًا أن تلك 
الجهود أثبتت بدون شك قدرتهم الكاملة على تأمين حركة 
المالحة الجوية في حالة تم رفع الحظر الجوي عن مطار 
صنعاء الدولي .حضر االجتماع نائب رئيس الوزراء لشئون 
األمن اللواء جالل الرويشان ووزيــر الخارجية المهندس 
هشام شرف ووزير الداخلية اللواء الركن محمد القوسي 

وقيادة جهازي األمن القومي والسياسي.

المجلس السياسي يدعو المجتمع الدولي لرفع الحظر عن مطار صنعاء
ات الوفد الوطني مع المبعوث الدولي الزوكا والمشاط يطلعان االجتماع على نتائج لقاء

مسئولو مطار صنعاء: حركة المالحة الجوية إلى مطار صنعاء في أمان تام 
وطيران العدوان السعودي هو التهديد الحقيقي

مصدر بالمؤتمر يسخر من مطالبة المبعوث الدولي ألنصار الله باالنسحاب من وطنهم وتسليم أسلحتهم
سخر مصدر بالدائرة اإلعالمية في المؤتمر الشعبي العام من مطالبة السيد اسماعيل ولد الشيخ احمد مبعوث األمين العام لألمم المتحدة الى اليمن ألنصار 
الله باالنسحاب من وطنهم وتسليم اسلحتهم ،وفي الوقت نفسه عدم مطالبته من مرتزقة هادي والسعودية واإلمارات والجنجاويد وأمريكا وإسرائيل وبالك 
ووتر باالنسحاب من األراضي اليمنية التي غزوها ويريدون احتاللها.وأشار المصدر الى ان هذه المواقف المتناقضة والغريبة من مبعوث أممي ُيفترض أن يكون 

محايدًا تتنافى مع مهمته كوسيط للتوفيق وتحقيق التقارب بين اطراف النزاع.

آل أبو صريمه يوجهون
 برقية شكر للزعيم صالح

ه الشيخ أحمد فضل أبو صريمه وكافة آل بو صريمه برقية شكر  وجَّ
للزعيم علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية االسبق.. رئيس المؤتمر 
الشعبي العام، وذلــك ردًا على برقية تعزية بعثها إليهم في وفاة 
المغفور له -بــإذن الله- الشيخ فضل عامر أبو صريمه.. ما يلي نص 

برقية الشكر:
األخ الزعيم المناضل المشير علي عبدالله صالح -األكرم

تلقينا تعزيتكم لنا في وفاة المغفور -له بإذن الله- فقيد الوطن الشيخ 
المجاهد فضل عامر أبو صريمه الذي وافاه األجل وهو يحمل مسئوليته 

الوطنية واألخالقية في الدفاع عن الوطن والذود عنه.
ر لكم عن  ونحن جميعًا أبناء الفقيد وإخوانه وكافة آل بو صريمه، نعبِّ
امتناننا لكم وتقديرنا لمشاعركم النبيلة وصدق إحساسكم ومواقفكم 

األخوية.
األخ الزعيم

إن مواساتكم لنا في فقيدنا له دالالت كبيرة ومعاٍن عظيمة في نفوس 
أبنائه وأهله ومحبيه.

تغمد الله فقيدنا برحمته وغفرانه.
حفظكم الله ورعاكم.. وحفظ الله الوطن

الشيخ أحمد فضل أبو صريمه


