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عّبر مصدر مسئول في مكتب رئيس الجمهورية األسبق، رئيس المؤتمر 
الشعبي العام الزعيم علي عبدالله صالح، عن االستغراب الشديد الزدواجية 
المعايير التي يتعامل بها مجلس األمن الدولي مع القضية اليمنية وما يتعرض 
له الشعب اليمني من عدوان من ِقبل دول مايسّمى بالتحالف العربي بقيادة السعودية، 
وذلك بمطالبته ما أسماهم الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله 
صالح بإيقاف الهجمات على أراضي المملكة العربية السعودية، متجاهاًل -وعن سابق 
إص��رار- ما تتعرض له اليمن من ع��دوان آث��م وهمجي وظالم من ِقبل السعودية 
والمتحالفين معها منذ سنتين وثالثة أشهر متواصلة، وما يتعرض له الشعب اليمني 
من حرب إبادة وقتل لألطفال والنساء والشيوخ والشباب والمرضى والعجزة، إلى جانب 
تدمير البنى التحتية للشعب اليمني التي طالتها الغارات الجوية الهيستيرية بالصواريخ 
والقنابل المحّرم استخدامها دوليًا، والتي تقذفها طائرات العدوان وبوارجه الحربية 
في إطار العدوان الغاشم وبدون أي وجه حق، وفي مخالفة صارخة للقانون اإلنساني 

الدولي ولميثاق منظمة األمم المتحدة وكل المواثيق الخاصة بحقوق اإلنسان، وبقواعد 
االشتباك.

وأشار المصدر الى أنه كان األحرى برئيس وأعضاء مجلس األمن الدولي أن ُيلزموا دول 
اتها على اليمن أرضًا وإنسانًا، والكف عن  العدوان بقيادة السعودية، بإيقاف اعتداء
قتل األبرياء، ورفع الحصار المفروض على الشعب اليمني برًا وبحرًا وجوًا والمستمر 
منذ بداية العدوان وللعام الثالث على التوالي، بهدف قتل الشعب اليمني جوعًا، وما 
اكة..  سّببه ذلك العدوان والحصار من كوارث مرعبة وانتشار لألوبئة واألمراض الفتَّ

عتبر األخطر في العالم.
ُ
وإحداث مجاعة ت

وأوضح المصدر.. أنه وبرغم ذلك التعامل غير المتوازن وغير المسئول الذي عّبر عنه 
بيان مجلس األمن الدولي، فإن اليمن على استعداد إليقاف الهجمات على السعودية 
مقابل إيقاف السعودية الطلعات والغارات الجوية والبحرية على اليمن، وكذلك إيقاف 
إمداد التنظيمات اإلرهابية، ممثلة بداعش والقاعدة ومايسّمى أنصار الشريعة، 

باألسلحة واألموال وكافة أنواع الدعم، وهي التنظيمات التي تقوم بأعمال 
العنف واإلرهاب وقتل األبرياء وإشاعة الفوضى، إلى جانب قيامها بإقالق 
أمن واستقرار اليمن والمنطقة، والتأثير على سالمة المالحة الدولية، 
وقيامها بأعمال القرصنة في البحر األحمر على مرأى ومسمع دول التحالف 
نفسها وبقية دول العالم ومجلس األمن الدولي ومنظمة األمم المتحدة، 

وكذلك التوقف عن تقديم األم��وال واألسلحة المسنودة بالدعم 
اإلعالمي لالنفصاليين الذين يسعون لتمزيق اليمن وتجزئته، والكف 

عن إثارة الفتن وإشعال وتغذية الحروب الداخلية.
متمنيًا على رئيس مجلس األمن الدولي واألمين العام لألمم المتحدة 

أن يكون لهما موقف حازم إليقاف العدوان على اليمن، خاصة وأن اليمنيين 
ينشدون ويسعون للسالم والحوار، وحل مشاكلهم بالطرق السلمية، بعيدًا 

عن أساليب العنف والقوة والتدخل في الشئون الداخلية اليمنية.

المؤتمر يعبر عن استغرابه الشديد الزدواجية المعاييرفي تعامل مجلس األمن مع قضية اليمن
يتجاهل مجلس األمن ما يتعرض له الشعب اليمني من حرب إبادة

 من قبل تحالف العدوان وقصفه بأسلحة محرمة دوليًا
األحرى بمجلس األمن إلزام السعودية بإيقاف 

عدوانها ورفع الحصار الجائر

ق على بيان مجلس األمن
ّ

مصدر بمكتب الزعيم يعل

اليمن على استعداد إليقاف الهجمات على السعودية 
مقابل إيقافها الغارات الجوية والبحرية

اليمنيون ينشدون السالم وحل مشاكلهم سلميًا بعيدًا
 عن العنف والتدخل في شئونهم

بعث رئيس الجمهورية 
االس���ب���ق رئ��ي��س ال��م��ؤت��م��ر 
الشعبي العام الزعيم علي 
عبدالله صالح برقية عزاء 
وم��واس��اة ال��ى المستشارة 
االل��م��ان��ي��ة ان��ج��ي��ال ميركل 
زع���ي���م���ة ح�����زب االت���ح���اد 
ال��دي��م��ق��راط��ي المسيحي 
االل��م��ان��ي ف��ي وف���اة السيد 
هيلموت ك��ول المستشار 
السابق لجمهورية ألمانيا 
االتحادية والرئيس السابق 
لحزب االتحاد الديمقراطي 
األلماني.. وجاء في البرقية :

دولة الصديقة العزيزة السيدة أنجيال ميركل المحترمة
مستشارة جمهورية ألمانيا االتحادية

زعيمة حزب االتحاد الديمقراطي المسيحي األلماني برلين..
لقد آلمنا كثيرًا.. نبأ وف��اة صديقنا العزيز السيد هيلموت كول 
المستشار السابق لجمهورية ألمانيا االتحادية والرئيس السابق لحزب 
االتحاد الديمقراطي األلماني، وإن رحيله بقدر ما يمثل خسارة كبيرة 
للوحدويين في العالم، فإنه يمثل خسارة أللمانيا الصديقة.. وللشعب 
األلماني الصديق الذي تحققت وحدة ألمانيا في العصر الحديث تحت 
قيادته، كما أننا في حزب المؤتمر الشعبي العام في الجمهورية اليمنية 
قد خسرنا صديقًا حميمًا.. عملنا معًا من أجل تعزيز العالقات الثنائية 
بين الشعبين الصديقين اليمني واأللماني اللذين تتشابه ظروفهما 
والتحّديات التي كانت تواجههما إبان التشطير سواًء في اليمن أو في 

ت األق��دار أن  ألمانيا، والتي ش��اء
تعاد الوحدة اليمنية.. والوحدة 
األلمانية في زمن متقارب، حيث 
ف��اج��أ الشعب اليمني والشعب 
األلماني العالم بإعادة وحدتيهما 
في الوقت الذي كانت الكثير من 
بلدان وأنظمة تتعرض للتمزق 

واالنهيار.
ولقد كان للفقيد الراحل جهود 
ك��ب��ي��رة وب��ص��م��ات واض���ح���ة في 
مضاعفة ال��دع��م والمساعدات 
التنموية التي قدمتها جمهورية 
ألمانيا االتحادية لشعبنا اليمني.. 
وه��ي ال��م��س��اع��دات ال��ت��ي سيظل 
يذكرها شعبنا باعتزاز وتقدير؛ كونها كانت صادقة ونزيهة تهدف إلى 
ف والفقر.

ُّ
تنمية الشعب اليمني ومساعدته على تجاوز معوقات التخل

إننا نبعث إليكم بصادق تعازينا ومواساتنا الحميمة.. ومن خاللكم 
للشعب األلماني الصديق.. ولحزب االتحاد الديمقراطي المسيحي األلماني 

)قيادة وقواعد( وإلى أسرة الفقيد الذي نتمنى لها ولكم الصبر.
وتقبلوا أسمى اعتباري..

عل�ي عب�دالله صال�ح
رئيس الجمهورية اليمنية األسبق
رئيس المؤتمر الشعبي العام
صنع�اء: 17 يونيو 2017م

بعث الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية األسبق رئيس المؤتمر 
الشعبي العام- برقية عزاء ومواساة في وفاة السفير والشاعر المناضل األستاذ 

عبده عثمان محمد.. جاء فيها:
األخ الدكتور/ هشام عبده عثمان محمد
وإخوانه.. وكاف���ة أفراد األسرة الك����رام

بأسى بالغ وحزن عميق تلقينا نبأ وفاة والدكم السفير والشاعر واألديب 
والوزير المناضل عبده عثمان محمد عضو مجلس الشورى الذي اختاره الله 
إلى ج��واره في هذه األي��ام المباركة من شهر رمضان الفضيل، شهر الخير 
والبركة والتسامح والرحمة والمغفرة والعتق من النار، أثناء تلقيه العالج 
في إحدى مستشفيات القاهرة من المرض الذي ألمَّ به في الفترة األخيرة 
وعانى منه كثيرًا، بعد حياة حافلة بالعمل الوطني المخلص.. والنضال الدؤوب 
رًا كل 

ّ
في سبيل الثورة والجمهورية والوحدة والحرية والديمقراطية، مسخ

جهده لخدمة الوطن، سواًء من خالل مواقع العمل والمسئوليات التي تحّملها 
وبالذات في الجانب السياسي والوحدوي، حيث كان أول وزير للوحدة بعد 
تحقيق استقالل شطرنا الجنوبي من الوطن وقبلها وزيرًا لشئون جنوب اليمن 
المحتل، أو من خالل الكلمة والقصيدة الُحّرة التي كّرسها لخدمة العمل الوطني 
رين واألدباء المناضلين من أجل 

ّ
ر، حيث كان من طالئع المفك

ّ
منذ وقت مبك

ص من االستبداد اإلمامي واالستعمار البريطاني، إلى 
ُّ
الحرية واالستقالل والتخل

جانب أن فقيدنا وشاعر الوطن وأديبه المرحوم كان من السياسيين والشعراء 
الذين قارعوا الظلم واالستبداد وعنصرية النظام اإلمامي الكهنوتي، كما كان 
الفقيد -رحمة الله تغشاه- من أشد الرافضين للنزعات المناطقية والمذهبية 
والطائفية وكان يمني االنتماء قواًل وعماًل، وممن ساهموا في ترسيخ ِقيم 
الثورة ونظامها الجمهوري وأهدافهما السامية في تفكير وعقول ووجدان 
وضمائر الشباب والشيوخ من الرجال والنساء، وإذكاء روح الحماس الوطني لدى 
الجماهير التي هّبت من كل حد وصوب للدفاع عن الثورة والجمهورية وخوض 
الكفاح والمشاركة في معارك الدفاع عن الثورة في كل جبهات القتال التي 

شهدت مالحم من البطوالت والتضحية واستشهد فيها خيرة أبناء الوطن 
ورجاله األوفياء.

ل أدب الثورة وثقافتها والتي كان والدكم أحد أعالمها ورائدًا من 
ّ
لقد شك

رّواد الشعر الحديث ومن مؤسسي مدرسة الحداثة في اليمن، الزاد المعنوي 
للمقاتلين والمناضلين في اندفاعهم واستبسالهم للدفاع عن إرادة الجماهير 
التي تّوجت نضالها بالملحمة األسطورية والتاريخية خالل السبعين يومًا التي 
حوصرت خاللها العاصمة صنعاء وأبلى فيها كل يمني شريف وغيور بالًء حسنًا 
ق االنتصار الشامخ للثورة والجمهورية، وتم دحر قوى 

ّ
في معاركها حتى تحق

ف والمرتزقة من أبواب صنعاء الثورة والجمهورية وإلى غير 
ُّ
الظالم والتخل

رجعة.
ل 

ّ
إن رحيل الشاعر والمبدع واألدي��ب األستاذ عبده عثمان محمد يمث

خسارة فادحة للوطن وللدبلوماسية اليمنية الذي كان انموذجًا متألقًا للسفير 
والدبلوماسي الناجح الذي خدم الوطن وساهم في تطوير عالقات بالدنا بكثير 
من الدول، ورفع اسم اليمن عاليًا في كثير من المحافل الدولية وفي البلدان 
ل اليمن فيها خير تمثيل، وعلى وجه الخصوص أثناء عمله كسفير 

ّ
التي مث

لليمن لدى جمهورية الصين الشعبية ولدى جمهورية ألمانيا االتحادية ولدى 
ل خسارة كبيرة 

ّ
االتحاد السوفييتي ثم روسيا االتحادية، كما أن رحيله يشك

وفادحة للحركة األدبية والثقافية والشعرية في بالدنا، وال يمكن أن تعّوض 
 بالتوّجه إلى الله -سبحانه وتعالى- بالحمد والشكر على قضائه 

ّ
هذه الخسارة إال

وق��دره، راجين منه سبحانه وتعالى، أن يعصم قلوبكم وقلوب كل محبيه 
وأصدقائه بالصبر والسلوان..

وإننا بهذا المصاب الجلل واألليم نبعث إليكم بصادق التعازي وعميق 
ت قدرته- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم 

ّ
المواساة، سائلين الله -جل

مغفرته ورضوانه.. وأن يسكنه فسيح جنانه.. إنه سميع ُمجيب.
إنا لله وإنا إليه راجعون،،،

رئيس المؤتمر يعزي المستشارة األلمانية 
بوفاة المستشار السابق هيلموت كول

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة السفير عبده عثمان.. أول وزير للوحدة

رئيس المؤتمر يعزي في وفاة الشيخ محمد الخضمي
بعث الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية األسبق رئيس 
المؤتمر الشعبي العام- برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ محمد 
صالح حسين الخضمي الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى في هذه األيام 
الفضيلة من شهر رمضان المبارك، بعد حياة حافلة بالعمل الجاد في 

خدمة الوطن والمجتمع.
مشيدًا بمناقب الفقيد ومواقفه الوطنية في برقية العزاء التي بعث 
بها إلى األخ علي سالم الخضمي عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي 
العام.. وكل أبناء الفقيد وكافة أفراد األسرة، سائاًل المولى -عز وجل- 
أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن 

يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

..ويعزي بوفاة العميد أحسن الذفيف
بعث الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية األسبق رئيس 
المؤتمر الشعبي العام- برقية عزاء ومواساة في وفاة العميد أحسن 
ر 

ّ
عبدالله الذفيف، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى بعد عمٍر سخ

معظمه لخدمة الوطن في سلك القوات المسلحة واألمن.
وأش��اد الزعيم في البرقية التي بعث بها إلى األخ عبدالله أحسن 
عبدالله الذفيف وإخ��وان��ه وكافة آل الذفيف، بتضحيات الفقيد 
وإخالصه في أداء الواجب الوطني حيث كان ضابطًا مخلصًا ومقاتاًل 
كفؤًا، سائاًل الله -العلي القدير- أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة، 

وأن يسكنه الجنة، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

..و يعزي بوفاة الشاعر واألديب محمد العديني
بعث الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية األسبق رئيس 
المؤتمر الشعبي العام- برقية عزاء ومواساة إلى األخ شهاب محمد 
فرج العديني في وفاة والده الشاعر واألدي��ب األستاذ محمد فرج 
العديني الذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة مليئة بالعمل المخلص 

رها لخدمة الوطن في مجال الثقافة واألدب والشعر.
ّ
سخ

ر شعره وثقافته لخدمة الوطن 
ّ
حيث ك��ان شاعرًا متألقًا.. سخ

والشعب واالنتصار لإلرادة الوطنية في الثورة والجمهورية والوحدة 
والحرية والديمقراطية، كما أثرى بعطائه الشعري واألدبي المكتبة 
اليمنية، وبرحيله خسر الوطن واألسرة األدبية علمًا من أعالم الشعر 

واألدب في اليمن.
سائاًل المولى -العلي القدير- أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، 

وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون،،،

..ويعزي بوفاة الشيخ علي الدوه
بعث األخ الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية األسبق 
رئيس المؤتمر الشعبي العام- برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ 

علي ناصر الدّوه.. جاء فيها:
األخ/ ناصر علي ناصر الدّوه

وإخوانه وكافة آل الدّوه.. حياكم الله
تلقينا بأسى بالغ وحزن عميق نبأ وفاة والدكم الشيخ علي ناصر 
الدّوه رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بمدينة حجة الذي انتقل 
إلى ج��وار ربه في هذه األي��ام الفضيلة من شهر رمضان المبارك، 
بعد حياة حافلة بالعطاء والعمل الوطني المخلص في خدمة الوطن 
والمجتمع.. حيث كان -رحمه الله- أحد األعيان والوجهاء الذين كان 
سس الدولة اليمنية الحديثة، كما 

ُ
لهم دور بارز في ترسيخ قواعد وأ

كان عضوًا قياديًا نشطًا في المؤتمر الشعبي العام منذ تأسيسه، عمل 
بكل اإلخالص ونكران الذات في العمل التنظيمي عبر مراحل تطّور 
المؤتمر، وكان واحدًا من الرجال الُمصلحين األوفياء الذين لم يّدخروا 
جهدًا من أجل اإلصالح بين الناس واإلسهام في بناء الوطن ونهوضه.
نسأل الله 

َ
إننا إذ نعزيكم ونشاطركم أحزانكم في مصابكم الجلل، ل

-العلي القدير- أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه.. وأن يسكنه 
فسيح جنانه.. وأن يلهمكم الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون..

..ويعزي بوفاة المهندس عبدالله يحيى راصع
بعث الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية األسبق رئيس 
المؤتمر الشعبي العام- برقية عزاء ومواساة إلى األخ عمر عبدالله 
يحيى راصع وإخوانه وكافة آل راصع في وفاة المهندس عبدالله يحيى 
راصع مدير عام مشروع الطرق الريفية الممول من صندوق النقد 
الدولي والخبير في مجال الطرق، الذي توفاه الله إثر مرض عضال 
ألمَّ به في هذه األيام المباركة من شهر رمضان الفضيل، بعد حياة 
حافلة بالعطاء والبذل في خدمة الوطن وتحقيق التنمية والنهوض 

الحضاري الشامل في يمن ال�22 من مايو المجيد.
وأش��اد الزعيم في البرقية بمناقب الفقيد وبمواقفه وعطائه 
رًا عن التعازي الحارة والمواساة العميقة في هذا  الالمتناهي، معبِّ
المصاب الجلل، سائاًل الله -العلي القدير- أن يتغمده بواسع الرحمة 
والمغفرة، وأن يسكنه الجنة، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون،،،

الزعيم يعزي.. الزعيم يعزي.. الزعيم يعزي.. الزعيم يعزي.. الزعيم يعزي..

دان مصدر مسؤول في المؤتمر الشعبي العام 
واستنكر بشدة الجريمة التي ارتكبها طيران 
العدوان السعودي بقصف سوق المشنق الشعبية 
بمديرية شدا الحدودية بمحافظة صعدة أثناء 
تسوق المواطنين ما أدى إلى استشهاد 24 مواطنًا 

واصابة آخرين .
وقال المصدر: ان هذه الجريمة تضاف الى قائمة 
وسجل ج��رائ��م ال��ح��رب واإلب����ادة الممنهجة التي 
يرتكبها تحالف العدوان بقيادة السعودية بحق 
اليمنيين منذ أكثر من ثمانمائة يوم والتي ادت الى 
استشهاد وجرح عشرات اآلالف من النساء واألطفال 

والشيوخ على مرأى ومسمع العالم . 
ت  واض��اف المصدر : ان هذه الجريمة التي جاء
عقب البيان الرئاسي الصادر عن مجلس االمن الدولي 
والذي كان منحازًا ولم يتعامل بمسئولية تجاه ما 
يعانيه الشعب اليمني من عدوان وحصار، األمر الذي 
شجع دول العدوان بقيادة السعودية على مواصلة 

مجازره وجرائمه بحق الشعب اليمني، وارتكاب 
هذه المجزرة البشعة، وذلك يجعل مجلس األمن 
بانحيازه وصمته على ما يرتكبه العدوان من مذابح 
بحق اليمنيين شريكًا في المسؤولية االخالقية 
واالنسانية ،متسائاًل: هل سيخرج مجلس األمن 
وال��دول الدائمة العضوية فيه عن صمتهم بعد 
مشاهدة هذه الجريمة المروعة التي اعقبت بيانهم 
المنحاز والمدافع عن تحالف العدوان ويتخذون 
موقفًا قانونيًا واخالقيًا وانسانيًا تجاه معاناة الشعب 

اليمني أم سيستمر تواطؤهم وصمتهم ؟!
ودع����ا ال��م��ص��در ح��ك��وم��ة االن���ق���اذ ال��وط��ن��ي ال��ى 
توثيق هذه الجريمة وكل الجرائم التي ارتكبها 
تحالف ال��ع��دوان بقيادة السعودية ومرتزقتها، 
والتخاطب مع المنظمات والهيئات الحقوقية في 
العالم وتقديم ملف متكامل عن جرائم العدوان 
الى محكمة الجنايات الدولية لمحاكمة مرتكبيها 
ومرتزقتهم بتهم ارتكاب جرائم حرب وابادة ضد 

االنسانية . 
واكد المصدر ان هذه الجريمة وغيرها لن تثني 
الشعب اليمني عن االستمرار في صموده ومقاومته 
للعدوان الغاشم ومرتزقته مهما كانت التضحيات، 
فليس ام��ام شعبنا من خيار س��وى الصمود حتى 
يتحقق النصر على العدوان وتحالفه ومرتزقته 

وعمالئه . 
وع��ب��ر المصدر ع��ن ت��ع��ازي ق��ي��ادة المؤتمر 
الشعبي العام ممثلة بالزعيم علي عبدالله صالح 
-رئ��ي��س الجمهورية االس��ب��ق رئيس المؤتمر 
الشعبي ال��ع��ام- ال��ح��ارة ألس��ر وذوي الشهداء 
الذين سقطوا جراء الجريمة التي ارتكبها طيران 
العدوان بسوق المشنق بمديرية شدا بصعدة.. 
سائاًل الله العلي القدير ان يتغمدهم بواسع 
رحمته ويسكنهم فسيح جناته م��ع االنبياء 
وال��ش��ه��داء والصديقين وحسن اول��ئ��ك رفيقًا، 

متمنيًا للجرحى الشفاء العاجل . .

المؤتمر يدين المذبحة المروعة التي ارتكبها طيران العدوان في سوق شعبي بصعدة
بيان مجلس األمن المنحاز للسعودية شجعها على االستمرار في مجازرها


