
التقى االمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ 
عارف عوض الزوكا ومعه االمين العام المساعد للمؤتمر 
االستاذ ياسر العواضي واألمين العام المساعد للمؤتمر 
االستاذة فائقة السيد وأعضاء اللجنة العامة واألمانة العامة وعدد 
من قيادات المؤتمر -الثالثاء الماضي- بسفيرة االتحاد االوروبي في 
اليمن السيدة ماريا انتوينا كالفو ونائب سفير االتحاد االوروبي 

في اليمن السيد رامون بلكوا في العاصمة صنعاء.
وفي اللقاء رحب االمين العام ترحيبا حارا بسفيرة االتحاد 
االوروبي في اليمن ونائبها وقال: نرّحب ترحيبًا حارًا بسفيرة 
االتحاد األوروبي بزيارتها التاريخية إلى العاصمة صنعاء عاصمة 
اليمن الموحد وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على التوّجه الجاد 

لدى االتحاد االوروبي نحو السالم في اليمن.

وأضاف االمين العام : سعداء بزيارة نائبك معك قبل انتهاء فترته، تأتون الى 
صنعاء وصنعاء يقصفها العدوان بكل انواع االسلحة، بل يقصف كل محافظات 
الوطن، يحاصرها في شتى المجاالت وفي كل المجاالت لم يبق شيء لم يستخدمه 
هذا العدوان الغاشم على بلدنا لقد دمر الحجر والشجر، قتل االطفال والنساء 
بل حتى تراثنا وآثارنا لم تسلم منه، وكل هذا امام صمت مطبق عالمي من 
االمم المتحدة ومجلس االمن الدولي، فنحن بشر من حقنا العيش بسالم مثلما 
تعيش بقية شعوب العالم ولم نتوقع من منظمات حقوق االنسان والدول 
المحبة للسالم ان تتفرج على شعب ُيقتل ويدمر ويحاصر بكل انواع الحصار.

وقال الزوكا : سعادة السفيرة ال أستطيع أن اصف لك الحال الذي وصل اليه 
الشعب اليمني ولكن بزيارتك للعاصمة صنعاء ان شاء الله اطلعِت بنفسك على 
تل اآلالف من 

ُ
جزء من هذه الجرائم الشنعاء، ُدمرت منشآتنا الحيوية بالكامل ق

النساء واألطفال لم تسلم حتى مجالس العزاء النسوية لم تسلم من طيران 
العدوان حتى مقرات المنظمات الدولية لم تسلم أيضًا.. زيارتك لصنعاء ان شاء 
الله ستكون فاتحة لتوجه حقيقي نحو وقف هذا العدوان على الشعب اليمني.

وتابع الزوكا : نحن نطالب بدور أكبر لالتحاد االوروب��ي، نطالب بأن يكون 
هناك موقف صريح من االتحاد االوروبي بوقف هذا العدوان، ونؤكد لكم أننا 
في المؤتمر الشعبي العام أيدينا ممدودة للسالم ولكنها لم ولن تكون في يوم 

من االيام لالستسالم.
وقال االمين العام : قدمنا المبادرات تلو األخرى، أطلق الزعيم علي عبدالله 
صالح اكثر من سبع مبادرات لم تجد آذانًا صاغية بل مزيدًا من العدوان.. آخر 

مبادرة اطلقها مجلس النواب.
وتابع : نحن في المؤتمر الشعبي العام كتنظيم أسس على الحوار تنظيم 

ديمقراطي تنظيم يؤمن بحرية الرأي والرأي اآلخر وباالنتقال السلمي للسلطة 
نحن أيضًا مع الحوار، الحوار المسئول والبناء ونرحب بأي دور يوقف الحرب 
والحصار على بلدنا، نحن لم نعتد على أحد بل نحن بلد معتدى علينا.. نؤكد 
لكم أن المؤتمر الشعبي العام والذي يمتد على كل أنحاء الوطن من شماله الى 
غربه وشرقه وجنوبه الموجودين في هذه القاعة من كل محافظات الوطن 
اإلحدى والعشرين من سقطرى والمهرة الى صعدة الى كل محافظات الوطن 
هذا التنظيم الذي يحوي أكثر من ستة ماليين، عضو تقع علينا مسئولية كبيرة 

تجاه شعبنا، فلنتعاون جميعًا لتحقيق السالم لكن سالم الشجعان..
وقال الزوكا : ما يجري في وطننا أيضًا من هذا العدوان أنه أسس موطىء 
قدم في عدد كبير من محافظات الوطن لإلرهاب، عدد من محافظات الوطن 
ترزح تحت وطأة االرهاب.. نحن في المؤتمر الشعبي العام نواجهه واكتوينا 
بنار االرهاب وحذرنا من مخاطره في وقت مبكر ألننا دفعنا اآلالف من الشهداء 
ستهدفوا من قبل 

ُ
ضحايا لإلرهاب.. قيادات وأعضاء المؤتمر الشعبي العام ا

المجموعات االرهابية وال يمكن لنا في المؤتمر الشعبي العام أن نتهاون أمام 
هذه القضية وسنعمل بكل جهودنا لمواجهة هذا االرهاب واألمر يحتاج الى 

تكاتف المجتمع الدولي.
وأض��اف: إننا في المؤتمر الشعبي العام لن نقبل احتالل وطننا ولن نقبل 

االستسالم ولن نقبل التدخل في شأننا الداخلي شأن الوطن أو شأننا الحزبي، 
الزعيم علي عبدالله صالح رئيس مؤسس، والمؤتمر الشعبي العام تنظيم 
ديمقراطي بني على االنتخابات وال يمكن أن نسمح ألحد يقول لنا نختار هذا 
أو ذاك وال يمكن نسمح أيضا بالتدخل بفرض أن يخرج هذا من هذا الحزب 

أو من وطنه.
وقال االمين العام: الزعيم علي عبدالله صالح حقق السالم في اليمن ألنه سلم 
السلطة في عام 2012م سلميًا وهو يمتلك الشرعية ويمتلك االمكانات ولكنه 
فضل الجنوح للسالم من أجل الحفاظ على الشعب ودماء اليمنيين على كرسي 
السلطة، وبالتالي فهو من صناع السالم وكان ينبغي على المجتمع الدولي أن 
يعرفوا مع من يتعاملون مع من يصنع السالم من يمتلك الشرعية على األرض 

من هو موجود داخل الوطن.
وأض��اف : بعد هذا التدمير والخراب والحصار ال يمكن ان تحل األزم��ة إال 
بالحوار وليس بالطائرات وال بقرار 2216 الذي يدعم العدوان على بلدنا 
بالعكس هذا قرار معيق للسالم وما نفاجأ به من مجلس االمن يومًا عن يوم 
ويطلع لنا بقرار عقوبات على اشخاص يمنيين هذه العقوبات لن تحل المشكلة 

بل ستزيد االمور تعقيدًا.
وقال الزوكا :اننا في المؤتمر الشعبي العام سنعمل سويًا الى جانبكم ومع 

كل محبي السالم للحفاظ على وحدة وامن واستقرار وسيادة اليمن ونتطلع 
لدور اكبر لالتحاد االوروبي كوننا لم نَر او نشاهد من االمم المتحدة شيئًا إزاء ما 
يتعرض له الشعب اليمني من تدمير وقتل النساء واألطفال إال العكس، بداًل 

من أن تدين االمم المتحدة القتل والتشريد والحصار نجدها تدين الضحية.
وتابع: مجلس النواب هو المؤسسة الدستورية الشرعية الوحيدة في اليمن 
والتي ينبغي أن نحترم قراراتها، ما نريد أن نؤكده أننا في المؤتمر الشعبي العام 

وأنصار الله تحالفنا ضد العدوان وسيستمر هذا التحالف.
واختتم االمين العام بالقول: المؤتمر الشعبي العام موجود على االرض 
ويمتلك قراره وال يستطيع أحد فرض القرار علينا، في ذات الوقت لن نسمح 

بشق الصف الداخلي كما تسعى اليه دول العدوان.
االمين العام المساعد للمؤتمر االستاذ ياسر العواضي رحب بدوره بسفيرة 
االتحاد االوروبي في اليمن ونائبها مؤكدًا ان االتحاد االوروبي يحظى باحترام 
واسع لدى اليمنيين كونه االقل تدخاًل في االشياء التي تضر الشعب اليمني 

ومنها تحالف العدوان.
وقال العواضي : االتحاد االوروبي اكبر مانح لليمن في المجال التنموي وليس 
من المناسب ان تظل بعثة االتحاد االوروب��ي في صنعاء من دون موظفين 

ونتطلع ان تلعب السفيرة دورًا في هذا.
من جانبها قالت سفيرة االتحاد االوروبي في اليمن السيدة ماريا انتوينا كالفو: 
شكرًا لكم كثيرًا على هذا االستقبال الملفت، ومن خالل اجتماعات الحظت انكم 

ترحبون بمن يزور اليمن كثيرًا.
وأضافت: لقد كنت حزينة على مدى االشهر االخيرة لعدم تمكني من زيارة 
اليمن، واآلن انني حزينة اكثر مما كنت عليه قباًل وقد وعدت فور تعييني بان 
آتي اليمن وسأناضل من اجل ان يأتي سفراء آخرون الى صنعاء ويرون الحقيقة 
بعيونهم ،كما سأناضل من اجل العودة الى اليمن في اسرع وقت يسمحون 

لي فيه بذلك.
وأشادت سفيرة االتحاد االوروبي بما شاهدته من تنوع في قيادة المؤتمر 

 
ً
وقالت : منذهلة بشكل ايجابي من التنوع الجغرافي ألعضاء المؤتمر، وحقيقة
ان هناك شيوخًا ورموزًا سياسية وتواجدًا للمرأة، واسمحوا لي ان اهنىء هؤالء 
السيدات على انخراطهن في السياسة وأشجع ايضًا النساء على مزيد من 

االنخراط في السياسة، مشيرة الى أنهن اكثر جنوحًا للسالم.
وقالت السفيرة: المؤتمر حزب قوي ديمقراطي قادر على تمثيل توجهات 
وأفكار اليمنيين على مختلف اطيافهم وعلى هذا اهنئكم وخاصة قبل اسابيع 

من االحتفال بذكرى تأسيس الحزب.
وأشارت السيدة كالفو الى ان االتحاد االوروبي يشعر بالقلق العميق ازاء الوضع 

االنساني في اليمن ومعاناة اليمنيين.
وأوضحت ان تحقيق السالم يحتاج الى وصفة سحرية لها مكون واحد وهو 
الحوار بين الناس واالستماع لآلخرين وتقديم التنازالت لما فيه مصلحة الجميع 
وهو ليس بالطريق السهل كما تم اثناء انشاء االتحاد االوروبي ولكن مع االصرار 

عندها نتمكن من تحقيق االزدهار للشعوب.
ولفتت الى ان اكثر االشياء التي ابهرتها في اليمنيين القدرة والمرونة التي 
وا بها على مدى قرون وذلك من خالل آليات المصالحة التي قاموا بها وإيجاد 

َّ
تحل

حلول من داخلهم بدون أي تدخل من أي احد.. وإيمانها بشكل عميق انه ال 
يزال بإمكان اليمنيين انقاذ بالدهم من خالل جلوس االط��راف مع بعضهم 

والحوار للوصول الى حل شامل.
وأكدت ان االتحاد االوروبي سيدعم أي مبادرة للسالم ليس الن اليمن تمر 
بظروف حرجة ويمكن ان تغرق في الفوضى ليس من منطلق سياسي فحسب، 
ولكن ألننا امام اكبر كارثة انسانية معروفة حتى اآلن، وعبرت في هذا الصدد 
عن شكرها وتقديرها لجهود منسق الشؤون االنسانية في االمم المتحدة في 

صنعاء الذي قالت انه يريد مصلحة الشعب اليمني.
وأشارت السفيرة االوروبية الى ان هناك حاًل وحيدًا لما يجري في اليمن وهو 
الحل السياسي الجامع والشامل ،مؤكدة مطالبة االتحاد االوروبي للطرف اآلخر 
باالستئناف الفوري لصرف المرتبات الن عدم صرفها يؤدي الى خلق مزيد 
من الشقاء والبؤس ،وأيضًا المطالبة بإعادة فتح مطار صنعاء ووصول السفن 

التجارية والمساعدات الى ميناء الحديدة دون عوائق.
وقالت :ان أي عمل عدائي في الحديدة سيؤدي الى عواقب وخيمة قد تؤدي 

الى موت اآلالف وربما الماليين من اليمنيين.
وأك��دت كالفو ان االتحاد االوروب��ي لم ولن يتدخل في الشؤون الداخلية 

لألحزاب. 
وطالبت سفيرة االتحاد االوروبي باحترام القانون االنساني وحقوق االنسان 
والسماح لموظفي االغاثة بالقيام بعملهم في مساعدة الشعب اليمني دون 
 الى ان هذا امر مهم جدًا الن الدول 

ً
عوائق ودون استهداف بالقصف، منّوهة

التي تقدم المساعدات تتوقف عن دفع التعهدات او االموال حينما يكون هناك 
تهديد او قصف لموظفي االغاثة.

وأكدت انه ورغم اهمية المساعدات، إال أن األهم هو وقف الحرب، وان االتحاد 
االوروبي سيبذل كل ما يستطيع من اجل الوصول الى السالم.

تقارير العدد:  
)1870(

14/ أغسطس / 2017م  
21/ ذو القعدة / 1438هـ

6االثنين: 

الميثاق الوطني

شعور أبناء اليمن منذ آالف السنين بأنهم ينتمون الى شعب واحد له كيانه وكرامته وسيادته 
على أرضه كان من أهم عوامل الوحدة اليمنية، وكان يلهب الحماس ضد أي عدوان خارجي

قيادة المؤتمر تبحث مع سفيرة االتحاد األوروبي وقف العدوان
الزوكا: نطالب بموقف صريح لالتحاد األوروبي بوقف العدوان.. وأيدينا ممدودة للسالم

سفيرة االتحاد:
أدهشني التنوع الجغرافي 

والحضور الالفت للمرأة
المؤتمر حزب ديمقراطي قوي قادر على 

ي توجهات وتطلعات اليمنيين
ّ
تبن

العواضي: االتحاد األوروبي أكبر مانح لليمن ونتطلع لعودة موظفي البعثةلن نقبل باحتالل وطننا وال التدخل في شأننا الداخلي

مهرجان المؤتمر وألغام الطابور الخامس
يتعرض المؤتمر الشعبي العام لحملة مسعورة تشن عليه من الداخل والخارج بشكل متزامن يكشف عن وجود تنسيق مشترك  

بين تحالف العدوان ومرتزقتهم والطابور الخامس يسعون في محاولة يائسة للتأثير على حضور المشاركين الى المهرجان الذي 
سيقام يوم 24 أغسطس في ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء بمناسبة الذكرى الـ35 لتأسيس المؤتمر الشعبي العام.

وعلى الرغم من أن هذا المهرجان -كما اكدت قيادة المؤتمر- موجه ضد العدوان 
ومرتزقته بدرجة أساسية ويهدف الى تعزيز وحدة الصف الوطني المناهض للعدوان 
فإنه يهدف أيضًا الى تجسيد قيم التصالح والتسامح والحوار التي أكد عليها الميثاق 
الوطني، بيد أن هناك محاوالت مستميتة تعمل ومنذ وقت مبكر لوضع العراقيل وترويج 
االشاعات ومهاجمة المهرجان المؤتمري بشكل تحريضي سواء عبر خطاب حزبي بدعوى 
انه ليس وقت المهرجانات االنتخابية او عبر مختلف الوسائل االعالمية وشبكات التواصل 
االجتماعي وزجت أخيرًا منابر المساجد أيضًا وبعض النقاط المسلحة وتجار النفط وبعض 

المسئولين للمشاركة في هذا االستهداف.
وتزداد هذه الحملة المسعورة والممارسات العدائية يومًا بعد يوم كلما شاهد من يقف 
خلفها فرسان وفارسات المؤتمر الشعبي العام يستنفرون في المحافظات والمديريات 

استعدادًا للمشاركة في العرس المرتقب.
غير أن المثير للدهشة واالستغراب هو التنسيق الواضح في استهداف المؤتمر 
وقياداته من قبل العدوان ومرتزقته والطابور الخامس في الداخل والذي يتضح بشكل 
جلي بنفس األساليب ومضامين االشاعات وترويج االتهامات من قبل الطابور الخامس 
في الداخل ومرتزقة العدوان في الخارج، ومن ذلك على سبيل المثال نجد ان كتابات 
ياسين سعود نعمان ومروان الغفوري ال تختلف عن منشورات الطابور الخامس في صنعاء 
وغيرها ممن يؤدون الصرخة علنًا مرة ويهتفون سرًا عشرًا )شكرًا سلمان( فهؤالء هم 

من نفس التحالف المتآمر الذي أشعل نيران الفتنة في ساحات التغرير إلحراق اليمن.
حرصت قيادة المؤتمر على عدم الرد على حملة االستهداف وما يروجه مرضى النفوس 
من أكاذيب واشاعات وخزعبالت ألن الشعب اليمني بات يعرف الحقيقة ولن تنطلي عليه 
اكاذيب المرجفين أبدًا، واألهم من ذلك أن قيادة المؤتمر ال تخشى من هذه الحمالت 
المسعورة لثقتها بأنها محاوالت فاشلة، وأن اعضاء وأنصار المؤتمر ومعهم الشرفاء من 

أبناء الوطن ال يلتفتون الى ما تردده أبواق الحاقدين على االطالق.
غير أن الرسائل التي أطلقها االستاذ عارف الزوكا -األمين العام للمؤتمر الشعبي العام- 
األربعاء والخميس، رسائل واضحة وموجهة صراحة لمن يقفون وراء تلك الحمالت ليس 
خوفًا على المهرجان أو على الصف المؤتمري، ولكن ليدرك أولئك الذين يتوهمون أنهم 
بالتنسيق مع مرتزقة العدوان يمكن أن يؤثروا على المهرجان، ان ذلك أبعد عليهم من 

عين الشمس ومن المستحيل أن ينالوا من المؤتمر وفرسانه.
 لقد رد امين عام المؤتمر بشجاعة على اولئك المرجفين وقال: )ان ما ينشره المرجفون 
من اكاذيب ضد المؤتمر تزيده قوة، وال تستطيعون أيها المرجفون وأنا أأسف اليوم 
أن أقول ايها المرجفون هناك مرجفون حقيقيون لكن ما يطلقونه من اشاعات على 
المؤتمر الشعبي العام لن تزيدنا إال قوة مثلما اطلق العدوان طائراته وبوارجه الحربية 

وحصاره الشنيع على الشعب اليمني لنستسلم ولكنه لم يزيدنا إال صمودًا ولم نستسلم 
ولن نستسلم.

وأض���اف :ات��اب��ع م��ا يجري ح��ول م��وض��وع مهرجان 24 اغسطس..هناك سيل من 
االتهامات..المليارات والماليين واألرصدة للمؤتمر الشعبي العام لهذا المهرجان تضحكوا 
على من..! تضحكوا على شعب يعرف من هو المؤتمر الشعبي العام..هؤالء الذي اتوا 
اليوم...اتوا من اجل المليارات والماليين !!! هؤالء الناس يعملون في الميدان ألنهم يحبون 
هم  الوطن ال يحبون هذا وذاك واليوم تزايدون على هؤالء الناس الذين يقدمون دماء
في الجبهات وعرقهم في الميدان.. لن يصدقكم أحد ولن تنطلي على المؤتمريين 
والمؤتمريات االشاعات المغرضة، وأنا أقولها وأعلنتها في كل خطاباتي أن مهرجان 24 

أغسطس مهرجان طوعي، حتى ريال واحد لم يصرف فيه(. 
وأردف: تريدون ان تقولوا ان الناس ما يأتوا إال بالفلوس.. هذا الكالم ما حد يصدقكم 
فيه.. المؤتمر الشعبي العام هو كتلة بشرية وستشاهدونها في الميدان كالسيل الجرار.
وقال االمين العام : »الحظت الهجمة الشرسة تزعم أن المؤتمريين والمؤتمريات 
يمجدون االشخاص.. من هم االشخاص الذين نمجدهم..؟ أال تعلمون أن التاريخ ال 
يصنعه إال العظماء فمن حقنا ومن حق أي شعب من الشعوب تمجيد العظماء.. علي 
عبدالله صالح رجل عظيم صنع المنجزات.. وأنا اريد القول ان المؤتمريين والمؤتمريات 

يعرفون سلوك وأخالق المؤتمر.. فهل أحد منهم يسيئ لرموز اآلخرين..؟ هل نسيئ 
لرموز اآلخرين أبدًا..؟؟ اخالقنا وقيمنا ال تسمح لنا وان حصل هناك شاذ فهو ال يمثلنا في 
المؤتمر.. وخاطب الزوكا من يبثون الشائعات :لكن راجعوا خطاباتكم راجعوا كتاباتكم 
هذه الكتابات والخطابات ومحاوالت االسفاف في وسائل االعالم لن تزيد الناس إال حبًا 

وتقديرًا والتحامًا بالمؤتمر الشعبي العام وبعلي عبدالله صالح«.
 الرسائل واضحة والتمادي في أساليب االستهداف والتحريض وممارسة هذه الحرب 
القذرة على أكثر من جانب يجب أن تتوقف ألن المؤتمر لن يقف مكتوف اليد بعد هذا 
خاصة وأن هناك من يسعى جاهدًا لشق الصف الوطني من خالل االستهداف الممنهج 
للمؤتمر فليس من المصادفة أن ترتفع اسعار المشتقات النفطية مع توجيه خطبتي 
الجمعة في العديد من المساجد لمهاجمة قيادة المؤتمر التي تحشد لمهرجان السبعين 
واالدعاء كذبًا انهم وحدهم من يحشدون الى جبهات القتال كما زعم أولئك الخطباء الذين 

حولوا منابر المساجد الى ابواق للحشد لترديد شعار )الصرخة( المستوردة.
والمثير للسخرية أن الطابور الخامس يستخدم نفس االشاعات والمغالطات التي كان 
يروجها حزب االصالح وبترديد سمج لمسرحية قصة ارتفاع سعر البيضة وهات يا أرقام 
توزع على صفحات التواصل وفهلوة في وضع ميزانية وتبويبها لتبلغ كلفة المهرجان 
110 مليارات ريال لدى بعض تلك األبواق التي تذرف دموع التماسيح على الشعب 
الجائع و.. و.. الخ، على الرغم من أن المؤتمر لم تعد له عالقة بالبنك المركزي وال وزارة 
المالية وال يستحوذ على االيرادات العامة، ويأتي تعميم هذه األكاذيب واالتهامات في 
الوقت الذي معظم مقراته بالمحافظات مغلقة بسبب عدم تسديد االيجار بل إن إعالميي 

المؤتمر لم يتسلموا رواتبهم منذ ثمانية أشهر.
لقد حرصت قيادة المؤتمر على إقامة هذا المهرجان ليس من اجل ابراز عضالت في 
الداخل ولكن اليصال رسائل للخارج تؤكد أن هذه الماليين التي تحتشد من كل أرجاء 
اليمن الى العاصمة صنعاء لم تأِت بغرض التصوير أو ألنه سيتم منحهم أموااًل من الخزينة 
العامة أو اصدار قرارات توظيف لهم او منحهم رتبًا عسكرية كما يأفك األفاكون، وإنما 
تحتشد هذه الماليين ليتعهدوا مجددًا باستمرار مواجهة العدوان والحفاظ على الثوابت 

الوطنية المتمثلة بالجمهورية والوحدة والديمقراطية.
وألن الشيء بالشيء ُيذكر فما حدث صباح الخميس من اعتداء على طاقم قناة )اليمن 
اليوم( في إحدى النقاط بمديرية السدة ومحاولة نهب الكاميرا والتهديد بقتل الصحفيين 
والمصورين أمر خطير جدًا.. كما أن إقدام عناصر مسلحة تابعة ألنصار الله في محافظة 
ات  البيضاء على اعتقال مدير عام التربية ليس أيضًا تصرفا فرديا وعفويًا فهذه االعتداء
متعمدة وهي بمثابة جس نبض، واذا لم يتم التوقف امامها بمسئولية ومحاسبة مرتكبيها 

فالجميع أمام تحدٍّ خطير.

رفع أسعار البترول ليس قرارًا 
عفويًا على اإلطالق

اعتقال مدير تربية البيضاء وتهديد طاقم 
قناة »اليمن اليوم« في إب بالتصفية

تسخير منابر المساجد للتحريض 
ضد مهرجان المؤتمر

 محمد أنعم

األمين العام يبعث عددًا من برقيات التعازيالزعيم يبعث عددًا من برقيات التعازي
الزعيم صالح ُيعزي بوفاة

 العميد عبدالرحمن الخوالني
بعث الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية 
األسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام- برقية عزاء ومواساة 
في وفاة العميد الركن عبدالرحمن محمد الخوالني المدير 
السابق لمدرسة المظالت وأحد الضباط األكفاء والمخلصين 
الذين أدوا الواجب الوطني بإخالص وتفان، الذي انتقل إلى 
جوار ربه بعد حياة حافلة بالعمل والنضال في خدمة الوطن 

في السلك العسكري.
مشيدًا في برقية العزاء التي بعث بها إلى خالد عبدالرحمن 
الخوالني.. وإخوانه وكافة آل الخوالني، بمناقب الفقيد وإخالصه 
في أداء الواجب وإسهاماته الفاعلة، سائاًل المولى العلي القدير، أن 
يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة، وأن يسكنه فسيح جنانه، 

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

رئيس المؤتمر يعزي أحمد المعكر في وفاة والده
بعث الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية األسبق 
رئيس المؤتمر الشعبي العام- برقية عزاء ومواساة إلى أحمد 
عبادي المعكر رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة 
الضالع، في وفاة والده الحاج عبادي المعكر، الذي انتقل إلى رحمة 
ره لخدمة الوطن والمجتمع والثورة 

ّ
الله تعالى بعد ُعمر سخ

والجمهورية والوحدة.
وعّبر الزعيم في برقية العزاء عن ص��ادق التعازي وعميق 
المواساة، سائاًل المولى -العلي القدير- أن يتغمده بواسع رحمته 
ومغفرته.. وأن يسكنه فسيح جنانه.. وأن يلهم أهله وذويه الصبر 

والسلوان.. إنه سميع ُمجيب..

الزعيم يعزي الشيخ سلطان البركاني بوفاة 
عبدالرحمن البركاني

بعث الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية األسبق، 
رئيس المؤتمر الشعبي العام- برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ 
سلطان سعيد البركاني األمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي 
ال��ع��ام، رئ��ي��س الكتلة البرلمانية للمؤتمر، ف��ي وف���اة الشيخ 
عبدالرحمن عبدالله البركاني، الذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة 

حافلة بالعمل في خدمة الوطن والمجتمع.
وعّبر الزعيم عن صادق تعازيه وعميق مواساته ألبناء الفقيد 
ت قدرته- أن 

ّ
وكافة آل البركاني بمحافظة تعز، سائاًل المولى -جل

يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته، وأن يسكنه الجنة، 
وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، إنه على كل شيء قدير.

إنا لله وإنا إليه راجعون،،،

الزعيم صالح ُيعزي بوفاة قاسم بن علي قفلة

بعث الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية األسبق، 
رئيس المؤتمر الشعبي العام- برقية عزاء ومواساة في وفاة قاسم 
بن علي قاسم قفلة، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى بعد ُعمر 

ره لخدمة الوطن والمجتمع والثورة والجمهورية والوحدة.
ّ
سخ

وعّبر الزعيم في برقية العزاء التي بعث بها إلى علي قاسم 
علي قفلة.. وإخوانه وكافة آل قفلة، عن صادق التعازي وعميق 
المواساة، سائاًل المولى -العلي القدير- أن يتغمد الفقيد بواسع 
رحمته ومغفرته.. وأن يسكنه الجنة.. وأن يلهم أهله وذويه الصبر 

والسلوان.. إنه سميع ُمجيب..
إنا لله وإنا إليه راجعون،،،

الزوكا يعزي القيادي المؤتمري رضوان جني بوفاة شقيقه
بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام األستاذ عارف عوض الزوكا 
برقية عزاء ومواساة إلى القيادي المؤتمري األخ الشيخ/ رضوان أحمد 
علي جني.. رئيس فرع المؤتمر  وإخوانه وكافة آل جني بمديرية ميدي 
محافظة حجة.. في وفاة شقيقهم المغفور له بإذن الله الشيخ عقيل 
أحمد علي جني، بعد حياة حافلة بالعطاء وخدمة الناس.  وعبر الزوكا 
باسمه شخصيًا وباسم األمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام وكافة قيادات 
وقواعد المؤتمر عن خالص العزاء والمواساة. سائاًل العلي القدير أن 
يتغمد الفقيد بواسع الرحمة وعظيم المغفرة ويسكنه فسيح جناته.. 

ويلهمكم وذويكم الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون
ويعزي الشيخ صالح الحازبي بوفاة والده

بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ عارف عوض الزوكا 
برقية عزاء ومواساة الى األخ/ الشيخ صالح عبدربه الحازبي وإخوانه 
بمديرية المالجم محافظة البيضاء في وف��اة المغفور له ب��إذن الله 

والدهم الشيخ عبدربه عبدالله الحازبي بعد حياة حافلة بالعطاء..
وعبر الزوكا باسمه شخصيًا وباسم األمانة العامة للمؤتمر 
الشعبي العام وكافة قيادات وقواعد المؤتمر عن خالص العزاء 
والمواساة بهذا المصاب.. سائاًل العلي القدير أن يتغمد الفقيد 
بواسع الرحمة وعظيم المغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهمكم 

ْيِه َراِجعوَن
َ
ل �ا إِ

نَّ ِه َوإِ
ّ
ا ِلل نَّ وذويكم الصبر والسلوان.. إِ

ويعزي الشيخ علي ناصر الفقيه باستشهاد نجله
بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام األستاذ ع��ارف عوض 
الزوكا برقية عزاء ومواساة إلى األخ الشيخ/ علي ناصر الفقيه وكافة آل 
الفقيه بمحافظة حجة.. في استشهاد نجله، سيف علي ناصر الفقيه، 
الذي استشهد وهو يؤدي واجبه في الدفاع عن الوطن ضد العدوان 
السعودي ومرتزقته. وعبر الزوكا باسمه شخصيًا وباسم األمانة العامة 
للمؤتمر الشعبي العام وكافة قيادات وقواعد المؤتمر عن خالص العزاء 
والمواساة بهذا المصاب. سائاًل العلي القدير أن يتغمد الشهيد بواسع 
الرحمة وعظيم المغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهمكم وذويكم 

الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا اليه راجعون 

ويعزي آل الشرفي
بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام األستاذ عارف عوض الزوكا 
برقية عزاء ومواساة الى األخ/ محمد عبدالله الشرفي وإخوانه وكافة آل 
الشرفي بمديرة الشاهل.. محافظة حجة.. في وفاة والدهم المغفور له 
بإذن الله العميد عبدالله حسن الشرفي، الذي انتقل الى جوار ربه بعد 
حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن.  وعبر الزوكا باسمه شخصيًا 
وباسم األمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام وكافة قيادات وقواعد 
المؤتمر عن خالص العزاء والمواساة. سائاًل العلي القدير أن يتغمد 
الفقيد بواسع الرحمة وعظيم المغفرة ويسكنه فسيح جناته.. 

ويلهمكم وذويكم الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون
ويعزي آل أبو قشه

بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام األستاذ عارف عوض الزوكا 
برقية عزاء ومواساة إلى األخ الشيخ/ أمين زايد ابوقشه وإخوانه وكافة 
آل ابوقشه.. بمديرية القفلة.. في وفاة شقيقهم المغفور له بإذن الله 
الشيخ أحمد زايد ابوقشه، رئيس لجنة الشؤون االجتماعية بالمجلس 

المحلي بمديرية القفلة، بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن. 
وعبر الزوكا باسمه شخصيًا وباسم األمانة العامة للمؤتمر الشعبي 

العام وكافة قيادات وقواعد المؤتمر عن خالص العزاء والمواساة.
سائاًل العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة وعظيم المغفرة ويسكنه 

فسيح جناته.. ويلهمكم وذويكم الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون
ويعزي آل تيهان

بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام األستاذ عارف عوض الزوكا 
برقية عزاء ومواساة الى األخ الشيخ/ ابراهيم محمد تيهان واخوانه 
وكافة آل تيهان.. بمديرية قفل شمر محافظة حجة في وفاة الشيخ 
محمد شوعي تيهان، بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة الناس..
وعبر الزوكا باسمه شخصيًا وباسم األمانة العامة للمؤتمر الشعبي 

العام وكافة قيادات وقواعد المؤتمر عن خالص العزاء والمواساة بهذا 
المصاب، سائاًل العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة وعظيم 

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

ويعزي القيادي المؤتمري علي المتوكل بوفاة والده
بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام األستاذ عارف عوض الزوكا 
برقية عزاء ومواساة إلى القيادي المؤتمري األخ/ علي إسماعيل محمد 
المتوكل وإخوانه وكافة آل المتوكل بمديرة المنار آنس.. في وفاة والدهم 
المغفور له بإذن الله إسماعيل محمد المتوكل، أحد الشخصيات االجتماعية 
البارزة المشهود لهم بالمواقف التنظيمية والوطنية بالمديرية.  وعبر 
الزوكا باسمه شخصيًا وباسم األمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام وكافة 
قيادات وقواعد المؤتمر عن خالص العزاء والمواساة. سائاًل العلي القدير 
أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة وعظيم المغفرة ويسكنه فسيح 

جناته.. ويلهمكم وذويكم الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون
ويعزي آل قصيلة

بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام األستاذ ع��ارف عوض 
الزوكا برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ مبروك احمد محمد قصيله، 
عضو المجلس المحلي، شيخ مشائخ المنصور، واخ��وان��ه وكافة آل 
قصيلة في وفاة عمه راشد محمد قصيلة بعد حياة حافلة بالعطاء 
في خدمة الوطن.وعبر الزوكا باسمه شخصيًا وباسم األمانة العامة 
للمؤتمر الشعبي العام وكافة قيادات وقواعد المؤتمر عن خالص 
العزاء والمواساة. سائاًل العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة 
وعظيم المغفرة ويسكنه فسيح جناته.. ويلهمكم وذويكم الصبر 

والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون
ويعزي آل المطري

بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام األستاذ عارف عوض الزوكا 
برقية عزاء ومواساة الى األخ/ محمد يحيى علي المطري واخوانه.. وكافة 

آل المطري.. بمديرية بني مطر محافظة صنعاء في وفاة والدهم 
العميد يحيى علي المطري، بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة 

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

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

ويعزي الشيخ عادل الوادعي بوفاة والده
بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام األستاذ عارف عوض الزوكا 
برقية عزاء ومواساة إلى القيادي المؤتمري األخ الشيخ/ عادل علي 
عبدالله الوادعي رئيس لجنة التخطيط والمالية وإخوانه.. وكافة آل 
الوادعي.. بمديرية جبل عيال يزيد.. في وفاة والدهم المغفور له 
بإذن الله، الشيخ علي عبدالله زيد الوادعي، بعد حياة حافلة بالعطاء 
في خدمة الوطن.  وعبر الزوكا باسمه شخصيًا وباسم األمانة العامة 
للمؤتمر الشعبي العام وكافة قيادات وقواعد المؤتمر عن خالص العزاء 
والمواساة.سائاًل العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة وعظيم 
المغفرة ويسكنه فسيح جناته.. ويلهمكم وذويكم الصبر والسلوان.. 

إنا لله وإنا إليه راجعون
ويعزي بوفاة القيادي المؤتمري ناصر ناشر المعمري

بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ عارف عوض الزوكا 
برقية عزاء ومواساة الى األخ/ حسين ناصر ناشر المعمري وإخوانه.. 
وكافة آل المعمري بمديرية حوث محافظة عمران.. في وفاة والدهم 
المناضل الشيخ ناصر ناشر حسين المعمري، أحد القيادات المؤتمرية 
ومناضلي الثورة والشخصيات االجتماعية ال��ب��ارزة المشهود لهم 

بالمواقف الوطنية والتنظيمية. 
وعبر الزوكا باسمه شخصيًا وباسم األمانة العامة للمؤتمر الشعبي 

العام وكافة قيادات وقواعد المؤتمر عن خالص العزاء والمواساة.
سائاًل العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة وعظيم المغفرة 

ويسكنه فسيح جناته.. ويلهمكم وذويكم الصبر والسلوان..
إنا لله وإنا إليه راجعون

سخر مصدر مسئول في المؤتمر 
الشعبي العام من التصريحات 

الغريبة وغ��ي��ر المسئولة 
سّمى 

ُ
ال���ص���ادرة ع��ن مات

بالجامعة العربية والتي 
ن��ش��رت��ه��ا ق��ن��اة روس��ي��ا 
ال��ي��وم وب��ع��ض وس��ائ��ل 

اإلع�������الم األخ������رى، 
وال��ت��ي ت��ّدع��ي ب��أن 
ص���ال���ح وال���ح���وث���ي 

هما من رفضا إيقاف 
ال����ح����رب ف����ي ال��ي��م��ن، 

م��ت��ن��اس��ي��ن أن ال��ي��م��ن هي 
م��ن تتعّرض ل��ع��دوان خارجي 

غاشم وهمجي وبدون وجه حق، تقوده 
السعودية وع��دد من دول مايسّمى بالتحالف 
وبدعم مباشر من أمريكا وبريطانيا وإسرائيل، وأن 
الشعب اليمني يتعّرض إلى مجازر إبادة جماعية 
وإلى تدمير شامل لكل مقدراته الوطنية، والتي 
تعتبر جرائم حرب بال منازع يعاقب عليها القانون 
الدولي وكل القوانين اإلنسانية ومواثيق ومبادئ 
حقوق اإلن��س��ان، إل��ى جانب حصار جائر وشامل 

يهدف إلى قتل الشعب اليمني جوعًا.
وأضاف المصدر: أن من الُمعيب على كيان عربي 
بحجم الجامعة العربية أن تظهر تحّيزًا كاماًل مع 

دول العدوان إرضاًء لرغبة السعودية وأمريكا.
وأردف: نقول لمن يّدعي بأن صالح والحوثي لم 
يوقفا الحرب سواًء أكان المّدعي وزيرًا عربيًا أو 

من دولة إسالمية، أو من دول 
العالم أو حتى مسئواًل في 
الجامعة العربية أو أي 
منظمة إق��ل��ي��م��ي��ة أو 
دول���ي���ة أن ي��خ��ج��ل��وا 
من استمرارهم في 
م���م���ارس���ة ال���ك���ذب 
واالفتراء، وأشار 
ال���م���ص���در إل��ى 
أننا ندرك أنهم 
مجبرون على ذلك 
وأن��ه��م م��ع��ذورون 
"ألن المال بالنسبة لهم 
هو سيد الموقف" وألنهم 
ق��د ب��اع��وا ضمائرهم ومواقفهم 

سواًء كأشخاص أو كأنظمة أو منظمات.
وأنه بالنسبة لقضية اليمن.. وما تتعّرض له من 
عدوان غاشم وهمجي يستطيع الطفل تمييز 
م��ا ي��ج��ري.. وم��ن ه��و المعتدي وم��ن المعتدى 
عليه، مؤكدًا أن الشعب اليمني وق��واه الوطنية 
المناهضة للعدوان وفي المقدمة المؤتمر الشعبي 
العام وحلفاؤه، وأنصار الله وحلفاؤهم سيظلون 
يتصّدون ويواجهون العدوان، مستمدين العون 
من الله سبحانه وتعالى ثم من إرادة الشعب اليمني 
الُحّر، وفي نفس الوقت سيظلون يمدون يد السالم 
ال االستسالم، ألنهم ُدعاة سالم وحوار، وأن ال أحد 
يستطيع أن يغطي عين الشمس بغربال مهما 

حاولوا ذلك.

المؤتمر يسخر من مزاعم الجامعة 
العربية بشأن العدوان على اليمن


