
بسم الله الرحمن الرحيم
بمناسبة حلول عيد االضحى المبارك اجدها فرصة ألبعث أسمى 
آيات التهاني والتبريكات واالجالل والتقدير لكافة ابناء شعبنا 

اليمني العظيم الصامد والصابر في مواجهة العدوان الغاشم والحصار الظالم، 
كما أهنئ ابناء شعبنا في دول االغتراب والمهجر وخصوصا اولئك العالقين 
الذين عجزوا عن العودة الى وطنهم ومشاركة اسرهم وذويهم فرحة العيد 
بفعل الحصار والحظر الجوي على مطار صنعاء من قبل تحالف قوى العدوان.
ل��م��ب��ارك��ة والتحية موصولة ومستحقة لكل المؤتمريين  والتهنئة وا
والمؤتمريات.. أينما كانوا ولكل حلفاء وأنصار وجمهور المؤتمر الشعبي العام.
وهي مناسبة نجدد فيها التأكيد على ان موقف المؤتمر الشعبي العام 
في الدفاع عن الثوابت الوطنية ممثلة بالثورة والنظام الجمهوري والوحدة 
والديمقراطية والسيادة واالستقالل ومواجهة العدوان والحصار والغزو 

واالحتالل موقف مبدئي ينطلق من عمق فكره ووالئ��ه وانتمائه وواجبه 
الوطني وهو موقف كان وسيظل ثابتا ماضيا وحاضرا ومستقبال ال يقبل 
المساومة، وفي الوقت نفسه سيظل حريصا على تماسك الجبهة الداخلية 
ووحدة الصف والموقف بين القوى السياسية المناهضة للعدوان وهو موقف 
يستحق التقدير ليس منا فحسب بل ومن كافة ابناء الشعب الذين التفوا خلف 
هذه القوى في مواجهة العدوان مسجلين انصع صور الصمود والتضحية 

والفداء والبذل والعطاء.
ان تمّسكنا وإلتزامنا بالشراكة الحقيقية والفاعلة بين المؤتمر الشعبي العام 
وأنصار الله والتي فرضتها مقتضيات المصلحة العليا للوطن تجعلنا نؤكد على 
اهمية وضرورة التنبه لمخاطر سعي قوى العدوان لشق الصف الوطني بغية 

تحقيق اهدافها في اخضاع شعبنا وتحقيق ما عجزت عن تحقيقه عبر الة 
القتل والتدمير، وهذا لن يتأتى إال من خالل العمل على االلتزام بالشراكة في 
إدارة الدولة وفقًا لنصوص إتفاق تشكيل المجلس السياسي األعلى وبقية 
عة، وتطبيق نصوص الدستور والقوانين النافذة في عمل 

ّ
اإلتفاقات الموق

ل في أعمالها، والعمل بروح الفريق 
ّ
مؤسسات الدولة، وعدم السماح بأي تدخ

الواحد، وضرورة إلتزام اإلعالم الرسمي بمفاهيم الشراكة والحيادية والعمل 
كمؤسسة رسمية تابعة للشعب وعدم اإلنحياز ألي طرف، وتركيز الجهود 
للقضاء على الفساد ومحاسبة المفسدين وكل من يعبث بالمال العام، والعمل 
على اعادة االعتبار للمؤسسة العسكرية واألمنية لكي تقوم بدورها وفقا 
للدستور والقوانين في مواجهة العدوان وتوفير االمن واالستقرار الى جانب 

اللجان الشعبية والمتطوعين كما ندعو إلى العمل على رفد ودعم جبهات 
القتال بالمقاتلين ضد العدوان ومرتزقته وبما يحقق الهدف الذي يطمح اليه 
شعبنا في النصر على قوى العدوان ومرتزقتهم وإفشال مخططاتهم الرامية 
الى تمزيق وشرذمة الوطن والسيطرة على مقدراته ونهب ثرواته وخيراته.
إن التطورات المؤسفة التي سادت المشهد السياسي العام خالل الفترة 
االخيرة وتداعياتها السلبية تفرض على كل القوى المناهضة للعدوان العمل 
على تجاوز التباينات والخالفات وإزالة ومعالجة أسباب االحتقانات والتوترات 
،مؤكدين ان المؤتمر الشعبي العام سيظل حريصا على وأد أي محاوالت 
لتأجيج الفتنة من قبل المتربصين ودعاة الشر ومن يحاولوا تحقيق رغبات 
ومكاسب شخصية على حساب المصالح العليا للوطن والشعب ،وسنعمل 
بكل جهد للحفاظ على السلم االجتماعي في كل انحاء الوطن وبذل كل ما 
نستطيع بالتعاون مع مختلف القوى السياسية ومؤسسات الدولة في حفظ 
االمن واالستقرار والسكينة العامة في كافة المحافظات وعلى رأسها العاصمة 
صنعاء كونها الحضن الذي يلم كل أبناء اليمن، ولن نسمح او ننجر الى أية أعمال 
أو ممارسات تهدف إلى إثارة مخاوف المواطنين أو اراقة الدماء منطلقين من 
ثوابتنا في ان كل قطرة دم يمنية هي اقدس واغلى واثمن من كل شيءعداها، 
ومجسدين نهجنا الدائم في الحفاظ على ارواح الناس كما فعلنا ذلك اثناء ازمة 
ما سمي ب�"الربيع العربي" عام 2011م، الذي كان سببًا في أن تصل البالد الى 
ما وصلت اليه من دمار للشجر والحجر وخراب وتصدع في الوحدة الوطنية، 

وأوجدت الشكوك والمخاوف لدى بعض المكونات السياسية .
ان الحوار كان وسيظل نهج وسلوك المؤتمر الشعبي العام في التعامل مع 
مختلف القضايا وفي ادارة عالقاته مع الجميع،ومن هذا المنطلق نجدد دعوتنا 
التي اطلقناها مرارا للمصالحة الوطنية الشاملة التي ال تستثني احدا مثمنين 

اي جهد يبذل في هذا االتجاه من قبل أي جهة .
وختامًا.. نجدد التهاني والتبريكات الصادقة لكل أبناء شعبنا الكريم أينما 
كانوا وألبطال القوات المسلحة واألمن واللجان الشعبية والمتطّوعين والذين 
يبذلون أرواحهم ودمائهم رخيصة في جبهات المواجهة وبالذات في جبهات 
ة وكرامة شعبنا اليمني 

ّ
ما وراء الحدود، ذودًا عن الوطن ودفاعًا عن ع��ز

ة شعبنا ووطننا، وأن 
ّ
ق الجميع إلى مافيه خير وعز

ّ
العظيم، ونسأل الله أن يوف

يتغمد الشهداء بواسع رحمته وغفرانه، وأن يسكنهم الدرجات العلى في 
الجنة مع النبيين والصّديقين والشهداء والصالحين وَحُسَن أولئك رفيقا، وأن 

َيَمّن على كل الجرحى بالشفاء.. وكل عام وأنتم بخير،،،
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3األثنين: 
في تهنئته الشعب اليمني بعيد األضحى

حادثة المصباحي كانت بمثابة جرس انذار للخطر 
الذي يخطط له تحالف العدوان ومرتزقته

ندعو اإلعالميين والناشطين المفسبكين الى الكف عن إثارة 
البغضاء داخل المجتمع وبين المكونات السياسية

التأكيد على حماية الجبهة الداخلية 
وتعزيز وتعميق الشراكة الوطنية

استمرار التحقيق األمني المتخصص 
والمهني والمحايد في األحداث األخيرة

كنا بالشراكة مع أنصار الله ينّبهنا لمخاطر سعي العدوان إلى شق الصف الوطني تمسٌّ

مواجهة العدوان والحصار والغزو واالحتالل موقف مبدئي للمؤتمر

ة  وفي بداية االجتماع الذي تم فيه قراء
الفاتحة على روح الشهيد خالد الرضي نائب 
رئيس دائرة العالقات الخارجية بالمؤتمر 
الشعبي العام ،عبرت اللجنة العامة عن 
بالغ شكرها وتقديرها الكبيرين للحشود 
الماليينية ال��ت��ي ش��ارك��ت ف��ي مهرجان 
24 اغسطس احتفاء بالذكرى الخامسة 
وال��ث��الث��ي��ن ل��ت��أس��ي��س ال��م��ؤت��م��ر الشعبي 
العام وما عكسوه من وفاء وإخالص وطني 
وتنظيمي منقطع النظير ،معبرة في الوقت 
ذاته عن شكرها للجماهير التي لم تتمكن 
من المشاركة في المهرجان نتيجة للظروف 
والعراقيل المختلفة ،مثمنة جهود كل 
اللجان التي تولت الحشد والتنظيم والحماية 

والتغطية للمهرجان ،ولكل قيادات وقواعد وجماهير 
المؤتمر الشعبي العام وأنصاره وحلفائه على االنضباط 
واالل��ت��زام ال��ذي عكسوه في انجاح المهرجان بتلك 
الصورة التي عكست شعبية وجماهيرية المؤتمر 
الشعبي العام ومبادلة الناس له الوفاء بالوفاء وجسدت 
مواقفه الوطنية الصادقة في مواجهة العدوان الغاشم 

والحصار الجائر .
وعبرت اللجنة العامة عن تهانيها الحارة لكافة ابناء 
شعبنا اليمني العظيم الصامد والصابر في الداخل 
والخارج بحلول عيد االضحى المبارك ولكافة قواعد 
وقيادات المؤتمر الشعبي العام وعلى رأسهم الزعيم 
علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية االسبق رئيس 
المؤتمر الشعبي العام ولمنتسبي الجيش واألمن واللجان 
الشعبية والمتطوعين من ابناء القبائل الشرفاء الذين 
يبذلون ارواحهم رخيصة في الدفاع عن الوطن ،كما 
تعبر اللجنة بهذه المناسبة عن شكرها لكافة من 

يؤدون واجباتهم في مختلف مؤسسات الدولة لخدمة 
المواطنين رغم الظروف والتحديات التي يفرضها 

العدوان والحصار .
وتعبر اللجنة العامة عن مشاركتها للحجاج الذين 
يؤدون مناسك هذه الفريضة لمشاعرهم رغم منع 
سلطات العدوان السعودي ألبناء الشعب اليمني من 
ممارسة هذا الركن من اركان االسالم عن سبق اصرار 
،مؤكدة ان ذلك صد عن سبيل الله وعن اداء احدى 

اهم شعائره .
وجددت اللجنة العامة موقف المؤتمر الشعبي العام 
الواضح والصريح في تعزيز صمود شعبنا اليمني في 
مواجهة العدوان والحصار والوقوف خلف منتسبي 
الجيش واألمن واللجان الشعبية والمتطوعين من ابناء 
القبائل الشرفاء في الذود عن حياض الوطن ،وان المؤتمر 
الشعبي العام سيظل حريصا على االمن واالستقرار 
ووحدة الجبهة الداخلية ورفض أي شكل من اشكال 

شق الصف الوطني وانه مثلما كان حريصا في 
العام 2011م على حقن دماء اليمنيين فانه 
اليوم يؤكد انه سيكون اكثر من أي وقت مضى 
حريصا على حفظ دماء اليمنيين وعلى السلم 
االجتماعي في كل ربوع الوطن، وحريصا على 
حفظ ام��ن واس��ت��ق��رار ك��ل المحافظات وفي 
المقدمة العاصمة صنعاء التي تضم مختلف ابناء 
الشعب اليمني من كافة المحافظات وتظل هي 
عنوانا لصمود الشعب اليمني في مواجهة هذا 
العدوان الغاشم والبربري على شعبنا ووطننا 

منذ عامين ونصف .
واعتبرت اللجنة العامة حادث جولة المصباحي 
بأنه كان بمثابة جرس انذار للخطر الذي يخطط 
له ويستفيد منه تحالف العدوان ومرتزقته 
والمتربصين ،مثمنة جهود المجلس السياسي 
االعلى واللجنة االمنية العليا ومشائخ اليمن 

الذين عملوا على احتواء تداعيات الحادث .
وتؤكد اللجنة العامة حرص المؤتمر الشعبي 
العام على تنفيذ ما تم االتفاق عليه في اللقاء 
الوطني السياسي ال��ذي عقد برئاسة رئيس 
المجلس السياسي االع��ل��ى ون��ائ��ب��ه وبحضور 
اعضاء المجلس وقيادات من المؤتمر الشعبي 
العام وأنصار الله وبما يكفل ازال��ة التوترات 
واالحتقان ومعالجة االسباب التي ادت وتؤدي لمثل 
تلك االحتقانات ،وان��ه مع جهود المجلس السياسي 
ات التي من شانها رأب الصدع  واللجنة االمنية في االجراء
وإزالة االحتقان ،وتوحيد الجهود صوب العدوان الذي 
يواصل ارتكاب المجازر بحق ابناء شعبنا اليمني بشكل 
يومي امام مرأى ومسمع من العالم الذي يواصل صمته 

وتواطئه مع العدوان .
وتدعو اللجنة العامة للمؤتمر كافة وسائل االعالم 
والناشطين في مواقع التواصل االجتماعي ومن مختلف 
المكونات الى الكف عن اذى الوطن وإث��ارة البغضاء 
داخ��ل المجتمع وبين المكونات السياسية واالتجاه 
صوب مواجهة العدوان والحصار باعتبار ذلك واجبا 

وطنيا تجاه الشعب اليمني.
واختتمت اللجنة العامة اجتماعها بالترحم على ارواح 
كل شهداء الوطن والتمنيات للجرحى بالشفاء العاجل .

هنأ الزعيم علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية 
االس��بق رئيس المؤتمر الش��عبي الع��ام كافة ابناء 

الشعب اليمني بمناسبة عيد االضحى المبارك .
وق��ال الزعيم صالح ف��ي التهنئة التي نش��رها على 
صفحته الرس��مية ف��ي الفيس بوك :بمناس��بة حلول 
عيد االضح��ى المب��ارك اجدها فرصة ألبعث أس��مى 
آيات التهاني والتبري��كات واالجالل والتقدير لكافة 
ابناء ش��عبنا اليمن��ي العظي��م الصام��د والصابر في 
مواجهة العدوان الغاش��م والحصار الظالم، كما أهنئ 
ابناء ش��عبنا ف��ي دول االغت��راب والمهجر وخصوصا 
اولئ��ك العالقين الذين عجزوا عن العودة الى وطنهم 
ومش��اركة اس��رهم وذويه��م فرح��ة العي��د بفع��ل 
الحص��ار والحظر الج��وي على مطار صنع��اء من قبل 

تحالف قوى العدوان.
الميثاق تنشر النص الكامل لتهنئة الزعيم صالح :

اق��ر لقاء وطني وسياسي موسع بصنعاء -االثنين قبل 
الماضي- دعا اليه رئيس المجلس السياسي األعلى وبحضور 
نائبه الدكتور قاسم لبوزة وعضوي المجلس صادق امين ابو 

راس ومهدي المشاط إزالة كل اسباب 
التوتر التي نتجت مؤخرا في العاصمة 
صنعاء وعودة االوضاع األمنية الى شكلها 
الطبيعي قبل الفعاليات التي تمت أواخر 
أغسطس ، وإستمرار التحقيق األمني 
المتخصص وال��م��ه��ن��ي وال��م��ح��اي��د في 
األح��داث االخيرة وعدم استباق نتائج 

التحقيق من اي جهة.
واقر اللقاء الذي حضره ممثلو مكوني 

المؤتمر الشعبي العام برئاسة امين عام المؤتمر عارف الزوكا 
ومكون انصار الله برئاسة الناطق الرسمي ألنصار الله محمد 
ات بين قيادة المكونات لوضع  عبد السالم استمرار اللقاء
الحلول والمقترحات االعالمية والسياسية وتوحيد كافة 
الجهود لمواجهة العدوان ..وتوحيد الجبهة الداخلية وعدم 

السماح لشقها او خلخلتها.
وكان اللقاء قد ناقش التطورات االخيرة واستمع الى كافة 
اآلراء والمقترحات الكفيلة بتوحيد الصف الوطني وحماية 
الجبهة الداخلية وتعزيز وتعميق 
الشراكة الوطنية واالخوة في مواجهة 
ك���اف���ة ال���ت���ح���دي���ات وف����ي م��ق��دم��ت��ه��ا 
استهداف الجبهة الداخلية وتصعيد 
العدوان في مختلف المحاور واإلنطالق 
في العمل السياسي واالجتماعي من 
منطلقات ال��وف��اء لتضحيات الشهداء 
االب��رار وصبر وصمود الشعب اليمني 
العزيز المقاوم والثابت وال��ذي وضع 
اماله وطموحه امانة في اعناق حملة الدفاع عنه ضد الهجمة 
الوحشية من قبل العدوان السعودي االمريكي وتحالف اكثر 
من سبعة عشر دولة والحصار الجائر برا وبحرا وجوا في سوابق 

لم يشهد لها التاريخ مثيال.

في اجتماع برئاسة أبو راس

اللجنة العامة: المؤتمر حريص على األمن واالستقرار 
وتعزيز الجبهة الداخلية وحفظ دماء اليمنيين

لقاء وطني يقر إزالة أسباب التوتر الذي شهدته العاصمة صنعاء

مناقشة التطورات األخيرة واالستماع لآلراء 
والمقترحات الكفيلة بتوحيد الصف الوطني

موقف المؤتمر ثابت مع تعزيز صمود شعبنا في مواجهة العدوان والوقوف خلف منتسبي الجيش واللجان والمتطوعين

تواصل اللقاءات بين قيادة المكونات لوضع الحلول والمقترحات اإلعالمية والسياسية

توحيد كافة الجهود 
لمواجهة العدوان وعدم 

السماح بخلخلتها

للمؤتمر  العام��ة  اللجنة  عقدت 
الش��عبي الع��ام اجتماع��ا طارئ��ا 
-الخمي��س قب��ل الماض��ي- برئاس��ة 
الش��يخ ص��ادق امي��ن اب��وراس نائب 
الع��ام  الش��عبي  المؤتم��ر  رئي��س 
استعرضت فيه مختلف المستجدات 

على الساحة الوطنية .

بالغ الشكر والتقدير للحشود الماليينية 
المشاركة في مهرجان ال�24 من أغسطس
منع سلطات العدوان السعودي اليمنيين

 من الحج صد عن سبيل الله

تقوية وتعزيز الوحدة الوطنية 
مسؤولية كل أبناء الشعب


