
وقالوا في بيان صادر عن الوقفة االحتجاجية االربعاء بصنعاء: نعاهد الله 
ونعاهد أبناء شعبنا اليمني العظيم على أن نظل كما عهدتمونا السباقين 
للدفاع عن الوطن وسيادته واستقالله ووحدته والحفاظ على الثوابت 
الوطنية المتمثلة في مبادئ وأهداف ثورتي ٢٦ سبتمبر و١٤ أكتوبر 
والحفاظ على وحدته المباركة التي كانت إعادة تحقيقها في ٢٢ مايو 

١٩٩٠م أعظم المنجزات في تاريخ شعبنا اليمني الحديث المعاصر..
مجددين العهد والوالء لتنظيم المؤتمر الشعبي العام الرائد بقيادة ابن 
اليمن البار الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية األسبق رئيس 
المؤتمر الشعبي العام- وحيوا بإكبار المواقف الوطنية التي جسدها الزعيم 
صالح في الدفاع عن اليمن وشعبه ضد العدوان السعودي ومرتزقته، 
وانحيازه إلى جانب أبناء الشعب اليمني في معركة الدفاع عن الكرامة 
والشرف واألرض والعرض والوطن والسيادة والثورة والوحدة حيث كان 
القائد الشجاع، والمقاتل العنيد، والمواطن الشريف، واليمني الذي يأبى 

الضيم ضد شعبه ووطنه ونفسه..

وأكدوا أن ذلك ليس بغريب على الزعيم علي عبدالله صالح الذي حقق 
أبان حكمه المنجزات الممتدة على طول اليمن وعرضها وفي مقدمتها 

منجز الوحدة المباركة الخالد.
وقال البيان: إن الوقفه االحتجاجية تأتي استمرارًا لما تقدمه قبيلة سنحان 
وبني بهلول وبــالد الــروس من تضحيات في محراب الدفاع عن الشعب 

والوطن ضد العدوان المتغطرس..
وأضاف: " لقد تداعى أبناء قبيلة سنحان وبني بهلول وبالد الروس اليوم 
لهذه الوقفة االحتجاجية استجابة لنداء الوطن والواجب في ظل استمرار 
التحالف الذي تقوده السعودية في عدوانه الغاشم وحصاره الجائر على 
شعبنا اليمني العظيم منذ قرابة العامين وهو العدوان الذي ارتكب أبشع 
المجازر وجرائم الحرب بحق المدنيين من األطفال والنساء والشباب 
والشيوخ، ودمر مقدرات الشعب اليمني المدنية والعسكرية وبناه التحتية 
وانتهك سيادة ترابه وغزا بعض مناطقه بقوات أجنبية، وذلك لتجديد 
موقفنا المواجه للعدوان جنبًا إلى جنب مع كافة أبناء شعبنا اليمني العظيم"..

وقال أبناء سنحان وبني بهلول وبالد الروس: إنهم كغيرهم من أبناء الشعب 
اليمني الذين تعرضوا الستهداف مباشر من قبل طيران العدوان السعودي 
الذي شن غاراته وال يزال على قرى ومنازل ومزارع وممتلكات أبناء القبيلة، 
كما استهدف كل المنشآت العامة في منطقتهم ما أدى إلى سقوط شهداء 

وجرحى من أبناء القبيلة من األطفال والنساء والشيوخ..
وتابع البيان: "ومثلما كان العهد بها دائمًا فقد قدمت قبيلة سنحان 
وبني بهلول وبالد الروس منذ بداية العدوان السعودي الغاشم وعلى مدى 
عامين تقريبًا كوكبة من الشهداء جسدوا نموذجًا يحتذى به في صدق 
االنتماء والوالء الوطني من خالل تدافع خيرة أبنائها وشبابها إلى معارك 
الشرف والبطولة للذود عن حياض الوطن ووحدته وسيادته واستقالله 
استجابة لنداء الواجب الوطني، وسقط المئات منهم شهداء وهم رافعين 
علم الجمهورية اليمنية خفاقًا في وجه المعتدين، فيما مايزال الكثيرون 
يؤدون واجبهم في معركة الكرامة والشرف"..واستنكر أبناء قبيلة سنحان 
وبالد الروس وبني بهلول بشدة الصمت والتواطؤ الدولي مع تحالف العدوان 

وخاصة من قبل أولئك الذي ظلوا يتشدقون بالدفاع عن حقوق اإلنسان 
لسنوات والذين لم يحركوا ساكنًا إزاء ما يرتكبه العدوان من جرائم حرب 
وإبادة وتدمير ممنهج بحق الشعب اليمني، داعين في الوقت نفسه األمم 
المتحدة ومجلس األمن الدولي إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية واألخالقية 
واإلنسانية والعمل على إيقاف هذا العدوان بقرار دولي ملزم، ورفع الحصار 
عن شعبنا بكافة إشكاله وفي المقدمة رفع الحظر على مطار صنعاء 

الدولي..
كما جددوا التأكيد على وقوفهم ودعمهم الكامل للمجلس السياسي 
وحكومة اإلنقاذ الوطني، محيين تضحيات أبناء القوات المسلحة واألمن 
واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل الذي يسطرون أروع المالحم 
في الدفاع عن شعبهم ووطنهم ضد المعتدين والغزاة ومرتزقتهم.. 
مشيدين باالنتصارات التي يحققونها في مختلف الجبهات وصمودهم 
األسطوري الذي أذهل العالم وعكس حقيقة ما يملكه اليمني من قوة 

وبأس شديد..
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أكد أبناء قبيلة ســنحان وبني بهلول وبالد الروس اســتمرارهم في مواجهة العدوان الســعودي الغاشــم وتحالفه وبذل كل غاٍل ونفيس من أجل الدفاع عن الوطن ضد هذا التغطرس الذي 
يمارسه تحالف الشر..ودعا ابناء قبيلة سنحان وبني بهلول وبالد الروس في الوقت نفسه كل قبائل اليمن وكافة أبناء الشعب اليمني العظيم للمزيد من الصمود والثبات والتماسك والتالحم 

في مواجهة العدوان، ورفد الجبهات بالمقاتلين دفاعًا عن الوطن ووحدته وسيادته واستقالله..

منا المئات من الشهداء في معارك الشرف وهم رافعون علم الجمهورية اليمنية قدَّ
نحّيي بإكبار المواقف الوطنية للزعيم 

وتصّديه للعدوان ومرتزقته
نستنكر الصمت الدولي إزاء ما يرتكبه 

العدوان من جرائم بحق شعبنا
ندعم المجلس السياسي وحكومة 

اإلنقاذ ونحّيي بطوالت الجيش واللجان
ندعو مجلس األمن إلى إصدار قرار 

بوقف العدوان ورفع الحصار على شعبنا

في كلمات عن المشاركين بالنفير:

أشاد الشيخ عبدالعزيز راوح بمواقف المؤتمر الشعبي العام وقيادته الوطنية ممثلة بابن 
اليمن البار رئيس الجمهورية االسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام الزعيم علي عبدالله صالح، 

الواقفة ضد العدوان السعودي الغاشم والبربري والجبان على بالدنا .. 
وقال راوح ، في كلمته عن قبيلة بالد الروس في الوقفه االحتجاجية التي أقيمت يوم الخميس 
الماضي في صنعاء: إن تنظيم المؤتمر الشعبي العام- بقيادة ابن اليمن البار رئيس الجمهورية 
األسبق المشير الرمز علي عبدالله صالح- أعلن منذ اليوم األول للعدوان الهمجي على بالدنا 

الوقوف بكل مكوناته وإمكاناته مع الوطن ضد هذا العدوان غير المبرر ..
معتبرًا ان ذلك ليس بالغريب على المؤتمر كونه حزب الوطن وكل الوطن من شماله إلى جنوبه 
ومن شرقه إلى غربه.. ولفت إلى انه وبكل معاني الوطنية تجد أعضاء وكوادر ومحبي المؤتمر 

الشعبي العام هم السباقون إلى كل ميادين الشرف والبطولة للدفاع عن األرض والعرض ..
وأضاف راوح : " لقد آثرت قيادتنا الحكيمة المكوث في الوطن وفي صف الوطن، ورغم 
ات والمميزات وخطورة الوضع إال أنها أبت الفنادق ورغد العيش لتعيش مع الوطن  اإلغراء

والمواطن أحزانه وآالمه وتعاني ما يعانيه الجميع "..
موجهًا التحية والتقدير واالجالل واالكبار للزعيم القائد علي عبدالله صالح -رئيس المؤتمر 

الشعبي العام- وكل رفاقه من قيادة المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني وكل 
األحزاب والمكونات السياسية المتحالفة ضد العدوان والواقفة مع الوطن ..وتابع : " عامان 
من الحرب والدمار والقتل والحصار قابله أبناء بالد الروس وسنحان وبني بهلول مع كل الشرفاء 
من أبناء الوطن، بإصرار وتضحية وفداء فقدموا قوافل من الشهداء األبرار، شهيدًا تلو شهيد 
وكان ومازال لهم السبق في رفد الجبهات بخيرة الرجال وتسيير قوافل الدعم بالمال والسالح 

وإقامة الفعاليات والوقفات الرافضة والمنددة بالعدوان"..
وأكد على المزيد من التالحم والصمود والثبات في وجه العدوان السعودي ، وكذا التعاون 

والتراحم فيما بين ابناء اليمن الواحد ورص الصفوف وتوحيد الموقف والكلمة ..
وقال : إن المسئولية عظيمة وتقع على عاتق الجميع كون المرحلة خطيرة والمؤامرة كبيرة 
وقذرة ، مثمنًا تثمينًا عاليًا البطوالت التي يسطرها رجال الرجال من أبناء القوات المسلحة 

واألمن واللجان الشعبية والمتطوعون من أبناء القبائل األبطال في كل جبهات القتال..
إلى ذلك أعلن الشيخ على الكول في كلمته عن ابناء قبيلة بني بهلول ، النفير العام ضد 
العدوان البربري الغاشم الذي ضحى كل ابناء اليمن بكل ما يملكون من اجل مواجهته حتى 

بلقمة العيش .

وقال: ان العدوان على اليمن يكاد يبلغ عامه الثاني والذي لم يبِق على أي شيء في هذا الوطن 
وتي من قوة إلخضاع هذا الشعب وتركيعه لكنه فشل فشًال ذريعًا ولم يحقق 

ُ
وعمل بكل ما أ

من عدوانه شيئًا سوى قتل النساء واالطفال والشيوخ وتدمير المؤسسات والبني التحتية..
وتحدث الكول عن ان ابناء القبل الثالث سنحان ، بني بهلول، بالد الروس ، التي ضربت اروع 
االمثلة في التضحية والفداء والصمود وصد المعتدين عبر التأريخ، هاهم اليوم يجسدون 
اروع المواقف الوطنية النابعة من ايمانهم الذي تجسد في اخالصهم وثباتهم وصمودهم 

في وجه هذا العدوان الغاشم ..
وأضاف: إن ساعة الصفر قد دقت ويجب علينا جميعًا ان نجعل كل دول العدوان ومرتزقتهم 

يعترفون بهزيمتهم وبشجاعة وبسالة هذا الوطن العظيم وشعبة األبي الصامد..
وتوجه في ختام كلمته بالشكر والتقدير والعرفان ألبطال الجيش واللجان الشعبية 
والمتطوعين من القبائل لكل ما قدموه وما يقدمونه من تضحيات في ميادين العزة والشرف 
والبطولة ، وقال : إن اليمن سيظل شامخًا وصامدًا ولن ينحني ولن يساوم ولن يركع إال لرب 

الوجود.. ُولد حرًا أبيًا وسيكسر أنوف المعتدين ..

قبيلة بالد الروس: نثّمن مواقف المؤتمر بقيادة الزعيم وتسخيره كل إمكاناته وكوادره للتصدي للعدوان
 لرب الوجود

ّ
نوف المعتدين ولن يركع إال

ُ
قبيلة بني بهلول: الشعب اليمني سيكسر أ

أبناء سنحان وبهلول وبالد الروس يواصلون النفير العام لمواجهة العدوان ومرتزقته
جددوا  العهد والوالء  للمؤتمر الشعبي العام بقيادة الزعيم

الزوكا يعزي باستشهاد مالك جمال الكرشمي

بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام األستاذ عارف عوض الزوكا برقية عزاء ومواساة الى الشيخ 
أمين الكرشمي وأخيه جمال الكرشمي في استشهاد مالك جمال الكرشمي وهو يؤدي واجبه في الدفاع 

عن الوطن.
وعبر الزوكا باسمه شخصيًا وباسم األمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام وكافة قيادات وقواعد المؤتمر 
الشعبي العام، عن خالص العزاء والمواساة بهذا المصاب، سائًال العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع 

الرحمة وعظيم المغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهمكم وذويكم الصبر والسلوان.
إنا لله وإنا اليه راجعون 

.. ويعزي بوفاة المناضل النقيب صالح بن احسن الجشمي
بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ عارف عوض الزوكا برقية عزاء ومواساة الى األخ 
النقيب آدم صالح احسن الجشمي.. وإخوانه، وكافة آل الجشمي، بمديرية خارف محافظة عمران.. في 

وفاة المغفور له بإذن الله والدهم المناضل النقيب صالح بن احسن الجشمي.
 عن قيادة وهيئات وأعضاء المؤتمر الشعبي العام وأنصاره، عن 

ً
وعبر الزوكا باسمه شخصيًا ونيابة

خالص العزاء والمواساة.

سائًال العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة وعظيم المغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهمكم 
وذويكم الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون.

ويعزي الشيخ سالم بايوسف بوفاة ولده

بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ عارف عوض الزوكا برقية عزاء ومواساة إلى القيادي 
المؤتمري الشيخ سالم صالح عوض باجاحر بايوسف- عضو قيادة فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة 

شبوة.. عضو اللجنة الدائمة الرئيسية، وكافة آل بايوسف بمحافظة شبوة، وذلك في وفاة ولده أحمد.
وعبر الزوكا باسمه شخصيًا وباسم األمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام وكافة قيادات وقواعد المؤتمر 

الشعبي العام عن خالص العزاء والمواساة بهذا المصاب.
سائًال العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة وعظيم المغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم 

أهله وذويه الصبر والسلوان.. إنا لله وانا اليه راجعون.

ويعزي بوفاة الشيخ محمد الخلبة

بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ عبدالخالق علي محمد الخلبة، 
وإخوانه، وكافة آل الخلبة بمديرية عتمه محافظة ذمار، وذلك في وفاة والدهم المغفور له بإذن الله 

الشيخ علي محمد الخلبة وهو أحد الشخصيات االجتماعية المشهود لها بالمواقف الوطنية.
وعبر الزوكا باسمه شخصيًا وباسم األمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام وكافة قيادات وقواعد المؤتمر 

الشعبي العام عن خالص العزاء والمواساة بهذا المصاب.
سائًال العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة وعظيم المغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم 

أهله وذويه الصبر والسلوان.. إنا لله وانا اليه راجعون.
ويعزي بوفاة محمد الحراض

بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام برقية عزاء ومواساة إلى األخ محمد صالح محمد الحراض، 
وإخوانه، وكافة آل الحراض بمديرية رداع محافظة البيضاء، وذلك في وفاة المغفور له بإذن الله الحاج 
علي محمد محمد الحراض الهمشلي..وعبر الزوكا باسمه شخصيًا وباسم األمانة العامة للمؤتمر الشعبي 

العام وكافة قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام عن خالص العزاء والمواساة بهذا المصاب.
سائًال العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة وعظيم المغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله 

وذويه الصبر والسلوان.. إنا لله وانا اليه راجعون.
اخوكم / عارف عوض الزوكا 
االمين العام للمؤتمر الشعبي العام

االمين العام يبعث بعدد من برقيات التعازي


