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المؤتمر يسخر من تصريحات ولد الشيخ
حول ميناء الحديدة
سخر مصدر مسئول في المؤتمر الشعبي العام من التصريحات األخيرة
التي أدلى بها المبعوث األممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد المتعلقة
بميناء الحديدة.
وأكد المصدر أن ما أدلى به ولد الشيخ من تصريحات حول موافقة األمم
المتحدة على طلب دول العدوان باإلشراف الكلي على ميناء الحديدة يندرج
ضمن اإلمعان في انتهاك سيادة واستقالل اليمن ّ
ويشجع دول العدوان على
التمادي في عدوانها على اليمن واتخاذ ق��رارات ضمن مجلس األم��ن التي
وضعت اليمن تحت الفصل السابع ذريعة لالستمرار في العدوان وانتهاك
السيادة اليمنية وقتل المواطنين األبرياء وتدمير مشاريع البنى التحتية في
مختلف المجاالت.
ولفت إلى أن مبرر تحالف العدوان بمطالبة األمم المتحدة يأتي في إطار
استكمال فرض الوصاية بشكل كلي على اليمن كدولة مستقلة ذات سيادة
وهو األمر الذي يعد مخالفة لكافة القوانين والمواثيق الدولية ولن يقبل به
أبناء الشعب اليمني.
وجدد المصدر تأكيده أن كافة موانئ اليمن تحت الحصار وأن طلب التحالف
من األمم المتحدة يندرج ضمن مؤامرة دولية لتقسيم اليمن.

الزوكا يهنئ يحيى صالح بعضوية
المؤتمر القومي العربي
بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي
العام األستاذ ع��ارف ع��وض الزوكا
ب��رق�ي��ة تهنئة إل��ى األس �ت��اذ يحيى
محمد عبدالله صالح -عضو اللجنة
العامة للمؤتمر الشعبي العام -وذلك
بمناسبة منحه عضوية المؤتمر
القومي العربي في دورت��ه الثامنة
وال�ع�ش��ري��ن المنعقدة م��ؤخ �رًا في
العاصمة اللبنانية بيروت.
وق��ال األمين العام للمؤتمر -في
برقية التهنئة :إن منحكم عضوية
المؤتمر القومي العربي يأتي تتويجًا
لجهودكم الوطنية المشرفة في
مختلف ا ل �م��را ح��ل والمنعطفات
التي م��رت بها بالدنا ومناهضتكم
وم �ق��ارع �ت �ك��م ل �ل �ع��دوان ال�غ��اش��م
والحصار الجائر الذي يشنه النظام السعودي ومرتزقته على بالدنا منذ عامين،
وتقديرًا لكفاحكم الدائم في مواجهة التحديات والمؤامرات التي تتعرض لها
منطقتنا العربية واالنتصار لقضايا األمة العادلة وفي مقدمتها قضية فلسطين.
وأش��اد الزوكا بمواقف وتحركات األستاذ يحيى محمد عبدالله صالح على
الصعيد الخارجي والرامية إلى كسر حاجز التعتيم وكشف حقيقة العدوان
السعودي على اليمن وما يتعرض له شعبنا من جرائم حرب وإبادة جماعية
وحصار وتجويع ..وهي التحركات التي كان لها عظيم األثر في حشد الرأي العام
والفعاليات والنخب السياسية والثقافية في عدد من الدول العربية والدولية
تجاه مظلومية الشعب اليمني.
مؤكدًا أن قرار المؤتمر القومي العربي بمنح األستاذ يحيى محمد عبدالله
صالح جاء ليعيد االعتبار لهذه المؤسسة القومية الكبيرة بما تضمه من هامات
قومية وشخصيات سياسية ُمجربة وبما من شأنه أداء دورها الذي يعول عليها
في مواجهة كل المخططات الرامية إلى استهداف المنطقة ومسخ هويتها
الثقافية والحضارية الضاربة في أعماق التاريخ وشحذ الوعي العربي بأهداف
األمة المتمثلة في مشروعها الحضاري.
وحث األمين العام للمؤتمر -في ختام برقيته -المؤتمر القومي العربي
على القيام بمسئولياته اإلنسانية والقومية والتاريخية في ظل هذه الظروف
العصيبة التي تمر بها منطقتنا العربية ،وفي مقدمتها ما يتعرض له اليمن من
عدوان غاشم وحصار جائر والعمل على وقف فوري وكامل للعدوان والحصار
الذي ضاعف معاناة اليمنيين.

الهمداني :فعاليات متنوعة بمشاركة
المنظمات المدنية خالل رمضان
كتب/نجيب شجاع الدين

أك ��د االس �ت��اذ ط��ه ال�ه�م��دان��ي رئيس
دائ��رة المنظمات الجماهيرية حرص
المؤتمر الشعبي العام على النهوض بأداء
مؤسسات المجتمع المدني ومساندتها
في تفعيل ادوارها البالغة االهمية على
المستويات كافة وبما يسهم في خدمة
ال�م��واط��ن وتحقيق ال�غ��اي��ات الوطنية
المرجوة منها .
وكشف عضو االم��ان��ة العامة االستاذ
الهمداني في تصريح لـ"الميثاق" ان الدائرة وضعت خطة طموحة تنفذ في
االيام المقبلة بمشاركة المنظمات .
واشار الى انه سيتم خالل شهر رمضان المبارك عقد سلسلة من اللقاءات
وعديد من الفعاليات االخرى الموجهة لمؤسسات المجتمع في العاصمة
والمحافظات بهدف تعزيز عملية التنسيق وتبادل الخبرات فيما بينها وحثها
على تكثيف االنشطة الخيرية واالجتماعية والثقافية .
َّ
وبين االستاذ طه الهمداني ان الفعاليات ترمي بدرجة اساسية الى رفع درجة
الوعي لدى قيادات وافراد المجتمع المدني بضرورة مواصلة الثبات والصمود
في وجه العدوان السعودي الهمجي الغاشم ،واهمية المساهمة في تحصين
الجبهة الداخلية والتصدي الي محاوالت تستهدف شق الصف .
وقال الهمداني  :ان يدًا واحدة ال تصفق ،وعلى مؤسسات المجتمع المدني
استشعار مسئولياتها في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ بالدنا
مؤكدًا قدرتها على ان تشكل دعامة قوية في حماية الوطن وخدمة
المواطن.
داعيًا الى تكريس الجهود واستغالل شهر رمضان الكريم في العمل على
التخفيف من االعباء التي تثقل كاهل المواطن البسيط جراء استمرار العدوان
والحصار وما نتج عنهما من اوضاع انسانية متردية ومعاناة تتزايد وطأتها
في كل يوم .
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الزعيم يلتقي مشائخ وأعيان بني مطر ويشيد بدورهم في مواجهة العدوان

التقى الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية االسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام -أمس األول السبت ،بمشائخ
واعيان مديرية بني مطر .
وحيا في اللقاء الدور الوطني الذي يقوم به ابناء مديرية بني مطر في مواجهة العدوان والتصدي للمرتزقة وما يروجون له .
وشدد الزعيم على وحدة الصف في مواجهة العدوان على بالدنا ،وان توحدنا هو مصدر قوتنا ،مشيدًا بدور ابناء مديرية
بني مطر في الدفاع عن الثورة والجمهورية والذين كانوا في مقدمة الصفوف انتصارًا للثورة ودفاعًا عنها ،وأنهم كما دافعوا
عن َّ الثورة سيدافعون عن الوطن ،وان تماسكهم وثباتهم مع بقية القبل السبع يعتبر صمام امان للدفاع عن العاصمة صنعاء
مذكرًا بأن المرحلة مرحلة فحص وتمحيص وان الشعب اليمني يقيم الصالحين من الطالحين ،وان المتهورين ومن يبحثون
عن المنافع او النهب ليس لهم مكان في صفوف االبطال المدافعين عن العزة والكرامة  .وأضاف الزعيم صالح :فالسعودية

ترسل االموال والبنادق واألسلحة ليتقاتل اليمنيون فيما بينهم وهذا امر معيب ان نتقاتل فيما بيننا ،فمن يريد الفوضى
واالرتزاق فإن اليمنيين سينبذونه ولن يسمحوا بتنفيذ المخططات السعودية .
وكان تحدث في اللقاء عدد من مشائخ واعيان بني مطر معبرين عن تقديرهم لصمود وثبات الزعيم علي عبدالله صالح
رئيس الجمهورية االسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام -ووقوفه الى جانب شعبه ورفضه تدمير مقدرات الوطن وقتل ابنائهوانتهاك سيادته ،مؤكدين انهم سيقفون خلف المؤتمر الشعبي العام وقيادته ومع الشرفاء من ابناء الوطن وعلى استعداد
غال ونفيس في سبيل الذود عن الوطن وأنهم سيتصدون للمرتزقة والعمالء ويحافظون
لتقديم اموالهم وأرواحهم وكل ٍ
على وحدة الصف في مواجهة العدوان.

برئاسة الصماد والزوكا

المؤتم��ر وأنصار الله يؤك��دان على توحيد الخطاب اإلعالم��ي ووقف المهاترات
الصماد :الوطن يمر بمرحلة حساسة تتطلب تماسك الجبهة اإلعالمية لتفويت الفرصة على العدوان
الزوكا :يجب االلتزام بما تم االتفاق عليه وعدم إثارة أي مناكفات ووضع مصلحة الوطن فوق كل االعتبارات

حامد :فتح صفحة جديدة بتوحيد جهود وسائل اإلعالم الرسمية والمؤتمرية وأنصار الله لمواجهة العدوان
ُعقد في العاصمة صنعاء -األربعاء -لقاء لقيادتي المؤتمر الشعبي العام وأنصار
الله برئاسة صالح الصماد رئيس المجلس السياسي األعلى وعارف الزوكا األمين
العام للمؤتمر الشعبي العام..كرس اللقاء -الذي حضره وزير اإلعالم أحمد حامد
ورئيس الدائرة اإلعالمية بالمؤتمر طارق الشامي وعدد من القيادات السياسية
واإلعالمية ،للوقوف على المستجدات في الساحة الوطنية وخاصة ما يتعلق
بالمهاترات والمناكفات التي شهدتها الساحة اإلعالمية خالل اآلونة األخيرة.
وفي اللقاء تطرق صالح الصماد رئيس المجلس السياسي األعلى إلى المستجدات
على الساحة الوطنية واستمرار العدوان في استهداف اليمنيين دون استثناء..
مؤكدًا أن توحد أنصار الله والمؤتمر الشعبي العام في مواجهة العدوان كان له األثر
اإليجابي في الصمود الشعبي األسطوري على مدى العامين.
وأك��د أن قيادة المكونين حريصة كل الحرص على وح��دة الجبهة الداخلية
وإدراك خطورة وحساسية المرحلة التي يمر بها الوطن وهو ما يستلزم أن تكون
الجبهة اإلعالمية بعيدة عن أي مناكفات أو خالفات أو مهاترات تؤثر على وحدة
الصف الوطني.
ولفت صالح الصماد إلى أن مخططات تحالف العدوان تهدف إلى شق صف الجبهة
الداخلية من خالل استغالل هذه المهاترات واستخدامها في اطار عدوانه على
الشعب اليمني ..مثمنًا دور اإلعالميين في مواجهة العدوان ،حاثًا إياهم على مزيد
من الصمود ووحدة الصف والتعاون وتوحيد الجهود ضد العدوان وبما يحقق
المصلحة الوطنية العليا.

وأشار إلى أن النجاحات في الجانب العسكري في الجبهات أو على صعيد العمل
السياسي في الداخل والخارج يستدعي مواكبتها من خالل جهود اإلعالم بشقيه
الرسمي والحزبي واالبتعاد عن إثارة أي قضايا جانبية.
وحث رئيس المجلس السياسي األعلى جميع اإلعالميين على االنضباط وااللتزام
بما تم االتفاق عليه  ..الفتًا إلى تشكيل لجنة تضع ضوابط إعالمية وتتابع ما ُينشر
في وسائل اإلعالم وحل أي تباينات في وجهات النظر حول أي قضية في اطار
قيادة المكونين.
ودعا إعالميي أنصار الله والمؤتمر الشعبي العام إلى ابتكار أفكار تعزز من وحدة
الصف عبر االتفاق بين وسائل إعالم المكونين وعمل برامج موحدة يكون هدفها
تعزيز الجبهة الداخلية ومواجهة العدوان.
من جانبه أشاد األمين العام للمؤتمر الشعبي العام عارف الزوكا بدور اإلعالم في
مواجهة العدوان السافر الذي يستهدف اليمن أرضًا وإنسانًا وشجرًا وحجرًا ولم
يترك شيئًا لم يستهدفه.
وأكد حرص قيادة مكوني المؤتمر الشعبي العام وأنصار الله على وحدة الجبهة
الداخلية التي كان لها الفضل في مواجهة مخططات العدوان على مدى العامين،
ورفض أي محاوالت تستهدف شق الصف الوطني.
وأشار الزوكا إلى أن هذا اللقاء جاء بعد تزايد المهاترات والمناكفات الصادرة
من هنا وهناك والتي تؤثر سلبًا على الصمود الشعبي والسياسي وتخدم أهداف
وأجندة تحالف العدوان.

وشدد على قيام اإلعالم الرسمي بدوره كونه يمثل جميع األطراف ويعكس
توجهات الدولة وفقًا للدستور والقانون ،حاثًا في الوقت نفسه كافة وسائل إعالم
المكونين على االلتزام بما تم االتفاق عليه وعدم إثارة أي مناكفات جانبية والتحلي
بروح المسؤولية المهنية والوطنية ووضع مصلحة الوطن فوق كل االعتبارات.
بدوره أشار أحمد محمد حامد -وزير اإلع�لام -إلى أن هذا اللقاء كان يجب أن
يتم منذ بداية العدوان الذي فرض توحيد الجهود في مواجهته كونه يستهدف
الجميع دون استثناء.
وأكد أن الشعب اليمني قدم تضحيات كبيرة في مواجهة العدوان على مدى أكثر
من عامين بصمود أسطوري وهو ما يتطلب من الجميع وفي المقدمة اإلعالميون
أن يكونوا عند مستوى هذه التضحيات وهذا الصمود.
ولفت إلى أن العدو الذي فشل في تحقيق أهدافه يسعى حاليًا إلى النيل من وحدة
الجبهة الداخلية عبر استغالل المهاترات والمناكفات اإلعالمية في اطار حربه
على الشعب اليمني.
كما أكد وزير اإلعالم على أهمية هذا اللقاء وأن يكون طيًا لصفحة الماضي وفتح
صفحة جديدة لتعزيز وحدة الجبهة الداخلية وتوحيد جهود كافة وسائل اإلعالم
الرسمية وإعالم أنصار الله والمؤتمر الشعبي العام في مواجهة العدوان خاصة في
ظل إدراك وتأكيد قيادتي المكونين حرصهما على وحدة الجبهة الداخلية ورفض
كل ما يشق الصف الوطني.

تعاز
برقيات ٍ
رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ صالح الحجيري
بعث الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية االسبق ،رئيس المؤتمر الشعبي
العام -برقية عزاء ومواساة ،بوفاة الشيخ صالح على الحجيري ،جاء فيها :
األخ  /محمد صالح علي الحجيري وإخوانه
وكافـــة آل الحجيري ..حياكم الله
بألم بالغ وح��زن عميق تلقينا نبأ وف��اة الشيخ صالح علي الحجيري ..الشخصية
االجتماعية الفاعلة الذي انتقل إلى جوار به بعد عمر حافل بالعمل والعطاء سخره
لخدمة الوطن والثورة والجمهورية والوحدة ,وخدمة المجتمع في مختلف المجاالت
واإلصالح بين الناس.
وإننا إذ نشاطركم أحزانكم في هذا المصاب الجلل فإننا نعبر لكم عن صادق التعازي
وخالص المواساة ,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 الحاج أحمد عبدالله الوجيه
بعث األخ الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية األسبق رئيس المؤتمر
الشعبي العام -برقية عزاء ومواساة في وفاة الحاج أحمد عبدالله الوجيه ..جاء فيها:
األخ الشيخ /هارون أحمد عبدالله الوجيه
وإخوانه ..وكافة آل الوجيه بمديرية وصاب السافل الكرام
بحزن عميق وأسى بالغ تلقينا نبأ وفاة والدكم الحاج أحمد عبدالله الوجيه رجل األعمال
المعروف والرئيس السابق للغرفة التجارية بالحديدة ّالذي انتقل إلى رحمة الله تعالى
بعد حياة حافلة بالعمل الدؤوب والعطاء الالمتناهي سخر معظمها لخدمة الوطن في
المجال التجاري ،وفي أعمال ّ
البر والتقوى والخير واإلصالح بين الناس ،واإلسهام في
تطوير الحركة التجارية والتنموية التي شهدتها بالدنا ،إلى جانب عمله الوطني المتفاني
والقانون.
في ترسيخ أسس الدولة المدنية الحديثة دولة النظام َ
إننا ونحن نشاطركم أحزانكم وآالمكم في مصابكم الجلل ،لنبعث إليكم بصادق التعازي

وخالص المواساة ،سائلين المولى -العلي القدير -أن يتغمده بواسع رحمته وعظيم
مغفرته ..وأن يسكنه فسيح جنانه ..وأن يلهمكم جميعًا الصبر والسلوان..
إنا لله وإنا إليه راجعون،،،

برقية شكر للزعيم من أوالد الفقيد محمد علي الحاج
بعث أبناء الفقيد المناضل محمد علي الحاج ،برقية شكر جوابية للزعيم علي عبدالله
صالح -رئيس الجمهورية األسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام -ردًا على برقية العزاء
بوفاة والدهم ..جاء فيها
الرحيم
بسم الله الرحمن
العالمين القائل في محكم التنزيل«َ :وَل َن ْب ُل َو َّن ُك ْم ب َش ْيء ِّم َن ْال َخ ْوف َو ْال ُ
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ُّمص َيب ٌٍة َق ُالوا إ َّنا لله َوإ َّنـا إل ْيه َراج َ
عون ( )156أول ِـئك َعل ْي ِه ْم َصل َوات ِّمن َّر ِّب ِه ْم و َرح َمة
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وأول ِـئك هم المهتدون» البقرة
وبعد  :الوالد المناضل الزعيم  :علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية األسبق ،رئيس
المؤتمر الشعبي العام -األكرم
أصالة عن نفسي ونيابة عن كافة أسرة آل الحاج وأقاربهم نتقدم لكم بجزيل الشكر
واالمتنان والتقدير والعرفان لتعزيتكم في وفاة والدنا ولم يثنكم الوضع الحالي عن
مشاطرتنا أحزاننا وتقديم التعزية الصادقة والمواساة الحسنة في وفاة فقيد الوطن
والدنا المرحوم -بإذن الله ..محمد علي الحاج االقتصادي البارز مستشار وزير الصحة
والسكان لشئون السكان ،عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام.
نسأل الله أن يجزيكم عنا وعنه خير الجزاء وأن يجزل لكم المثوبة والعطاء وان يجعل
كل ما بذلتموه من أجلنا في ميزان حسناتكم ،كما نسأل الله عز وجل أن يتغمد فقيدنا
بواسع رحمته وان يسكنه فسيح جناته ويجعل قبره روضة من رياض الجنة انه على
كل شيء قدير وكفى به حسيبًا.
ونسأله عز وجل أن ال يريكم أي مكروه وان يكون سبحانه حافظًا لكم في هذه الدنيا
وان يغفر لكم ويتوالكم من الصالحين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقًا إنه
ولي ذلك والقادر عليه ،شكر الله سعيكم وأعظم أجركم وجزاكم الله عنا خير الجزاء

َّ ّ َّ َ
وحفظ وطننا وبالدنا اليمن من كل مكروه ومتربص" ..إنا ِلله َوإنا ِ إل ّيه َر ِاج ُعون "
نيابة عن أبناء وأخوان وأسرة المرحوم وعن آل الحاج جميعًا
ابنه /باسم محمد علي الحاج

أبناء واخوان الفقيد اللواء الكهالي يرفعون رسالة شكر وتقدير للزعيم
رفع ابناء واخوان الفقيد اللواء عبده محمد قايد الكهالي برقية شكر للزعيم علي
عبدالله صالح -رئيس الجمهورية األسبق رئيس الموتمر الشعبي العام -عبروا فيها
عن شكرهم وتقديرهم لمشاعره الطيبة ومواساته لهم والتي كان لها اثرها البالغ في
نفوسهم ..والى نص البرقية :
صاحب الفخامة الزعيم المناضل علي عبدالله صالح
رئيس الجمهورية األسبق
رئيس المؤتمر الشعبي العام ..األكرم
حياكم الله وتوالكم بحفظه ورعايته ..وبعد،،،
اسمحوا لنا أن نتوجه إلى فخامتكم بخالص الشكر وعظيم االمتنان على مشاعركم
الطيبة والعزيزة على قلوبنا بتعزيتكم لنا وللشعب اليمني برحيل الفقيد اللواء عبده
محمد قايد الكهالي ..والتي كان لها أثرها البالغ في نفوسنا ،وهذا ليس بغريب على
فخامتكم ،فأنتم كما عهدناكم والشعب واألمة قاطبة رجل المواقف دائمًا ،ورمز الوفاء
ُ
واألمة أفراحها وأتراحها.
والنبل والشهامة والقيم
العظيمة دومًا ،تشاطرون الشعب ّ
ّ
وأننا يا فخامة الزعيم ال ننسى ونثمن عاليًا عنايتكم بالفقيد وتفقده طوال فترة مرضه،
سائلين المولى عز وجل ،أن يجزيكم خير الجزاء ،وأن يحفظكم من كل شر ومكروه،
وأن يحفظ اليمن وشعبنا العظيم الصامد ،وأن يسود األمن واألمان والرخاء واالستقرار
كافة ربوع الوطن ،إنه على كل شيء قدير.
ختامًا ..لكم منا جزيل الشكر والعرفان وخالص التحية والتقدير،،،
والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
أبناء الفقيد اللواء عبده محمد قايد الكهالي ..وإخوانه وجميع آل الكهالي.
عنهم أخوكم العميد /عبدالله محمد قايد الكهالي

