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متابعات

العدد:
()1875

في اتصال هاتفي:

رئيس المؤتمر وقائد أنصار الله يناقشان المستجدات على الساحة الوطنية وعالقة الشراكة
التأكيد على مواجهة العدوان وإدارة الدولة طبقًا للدستور والقوانين واتفاق  28يوليو

تطابق وجهات النظر بين قائدي المؤتمر وأنصار الله

توجيه كافة الجهود والطاقات للتصدي للعدوان في كل جبهات القتال

التأكيد على تماسك الجبهة الداخلية ووحدة الصف والموقف

الحرص على إفشال مخططات العدوان الهادفة
تمزيق الوطن وضرب النسيج االجتماعي
جرى -األربعاء -اتصال هاتفي بين رئيس المؤتمر الشعبي العام الزعيم علي عبدالله صالح وقائد
أنصار الله السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي.
جرى فيه مناقشة المستجدات على الساحة الوطنية وعالقة الشراكة القائمة بين المؤتمر الشعبي العام وأنصار الله
وحلفائهما القائمة على مواجهة العدوان والدفاع عن الوطن وإدارة شئون الدولة طبقًا للدستور والقوانين ولإلتفاق السياسي
ّ
الموقع بينهما يوم الـ 28من يوليو 2016م والذي بموجبه تم تشكيل المجلس السياسي األعلى واالتفاقات األخرى الموقعة
بين الطرفين.
الجبهة
وكانت وجهات النظر بين قائدي المؤتمر وأنصار الله متطابقة ،وجرى التأكيد على أهمية الحفاظ على تماسك
ً
الداخلية ووحدة الصف والموقف وتوجيه كافة الجهود والطاقات الوطنية ّ
للتصدي للعدوان في كل جبهات القتال وصوال
إلى تحقيق االنتصار الحاسم على العدوان وإفشال مخططاته الهادفة إلى تمزيق الوطن وتفكيك النسيج االجتماعي لشعبنا.

برئاسة الزعيم:

اللجنة العامة تقف أمام نتائج التواصل الهاتفي بين رئيس المؤتمر وقائد أنصار الله
االتفاق على القضايا المرتبطة بالشراكة الوطنية الحقيقية والفاعلة

الزعيم وقائد أنصار الله أفشال كل الرهانات الخاسرة لقوى العدوان والمرتزقة والعمالء والمندسين
نثمن عاليًا دورهما المسئول وحرصهما
المشترك على تماسك الجبهة الداخلية

رأس الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية األس��بق،
رئيس المؤتمر الش��عبي العام -اجتماع��ًا للجنة العامة للمؤتمر
الش��عبي العام ّ
ك��رس للوقوف أمام المس��تجدات على الس��احة
الوطني��ة ومنها نتائج التواصل الهاتفي ال��ذي تم بين الزعيم علي
عبدالل��ه صالح رئيس المؤتمر الش��عبي العام والس��يد عبدالملك
بدرالدي��ن الحوث��ي قائد أنصار الل��ه ،صباح يوم األربع��اء الماضي..
وم��ا تمخ��ض عنه م��ن اتفاقات وتفاهم��ات حول توحي��د الموقف
الوطني وتعزيز الجبهة الداخلية وضرورة تماس��كها وتوجيه كل
الجهود والطاقات الوطنية لمواجهة العدوان وقضايا الشراكة بين
ّ
المكونين.

وفي بداية اإلجتماع طلب الزعيم من الحاضرين قراءة الفاتحة على روح
الفقيد المناضل السبتمبري القاضي صالح حسين األعجم عضو اللجنة العامة
برحيله
للمؤتمر الشعبي العام عضو مجلس الشورى ،الذي فقد المؤتمر
ً
واحدًا من رجاله األوفياء الصادقين والفاعلين ..بل وخسر الوطن مناضال
سبتمبريًا جسورًا وهامة وطنية كبيرة أسهم بكل جهده في انتصار الثورة
والجمهورية والدفاع عنهماّ ،
متمسكًا بمواقفه الوطنية الثابتة والمبدئية
رغم اإلغراءات التي ُعرضت عليه ..والتي رفضها بكل إباء وعزة ،واختار
الوقوف مع الشعب والوطن ومع الثورة والجمهورية ،كما ناضل بدون هوادة

مصدر في إعالمية المؤتمر يدين إطالق
النار على القيادي يحيى العراسي
دان م��ص��در م �س��ؤول
ف��ي ال���دائ���رة اإلع�لام �ي��ة
للمؤتمر الشعبي العام ما
تعرض له األستاذ يحيى
ال��ع��راس��ي ن��ائ��ب رئ�ي��س
الدائرة اإلعالمية بالمؤتمر
االث �ن �ي��ن ال �م��اض��ي -منإط�ل�اق ن��ار أث �ن��اء م��روره
ب �س �ي��ارت��ه ق� ��رب م�ن��زل��ه
بشارع الستين بالعاصمة
ص�ن�ع��اء م��ن ق�ب��ل عناصر
مسلحة تم إبالغ األجهزة األمنية عنهم.
وأكد المصدر أن إطالق النار على األستاذ يحيى العراسي عمل
إجرامي مدان ،مطالبًا األجهزة األمنية بسرعة إلقاء القبض على
الجناة وإحالتهم الى القضاء لينالوا جزاءهم الرادع.

نتائج التواصل حققت الطمأنينة
العامة وأزالت مخاوف أبناء الشعب

االتفاقات والتفاهمات على تعزيز للجبهة
الداخلية وتوحيد الموقف الوطني و الشراكة

والتي تصب جميعها في الحفاظ على سالمة الوطن وأمنه واستقراره،
القضايا
وتعزيز صمود شعبنا اليمني العظيم في مواجهة العدوان ،وكذلك ّ
المرتبطة بالشراكة الوطنية الحقيقية والفاعلة ،وفقًا لالتفاقات الموقعة
بين المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وأنصار الله وحلفائهم ،وهي النتائج
التي أسهمت في المقام األول في تحقيق الطمأنينة العامة لدى أبناء شعبنا
وإزالة مخاوفهم.
ّ
وقد باركت اللجنة العامة ماتم التوصل إليه وثمنت تثمينًا عاليًا الدور
المسئول للزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام ولقائد
أنصار الله ،السيد عبدالملك الحوثي ،وحرصهما المشترك على قوة تماسك
الجبهة الداخلية ،وشعورهما العالي بالمسئولية الوطنية التي ّ
يتحمالنها
تجاه الوطن والشعب ،والذي أفشل كل الرهانات الخاسرة لقوى العدوان
والمرتزقة والعمالء والمندسين الذين عملوا على توتير األجواء ،وإقالق
المواطنين ،وإشاعة الخوف والرعب في نفوسهم ،وزرع الشكوك بين
ّ
والمتصدية للعدوان وفي مقدمتها
صفوف القوى الوطنية المواجهة
المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه وأنصار الله وحلفاؤهم ،بهدف تمكين
األع��داء من تنفيذ مخططاتهم العدوانية الخبيثة ،والنيل من سيادة
واستقالل الوطن وإذالل شعبنا اليمني العظيم الرافض والمقاوم والمتصدي
من أجل تحقيق الهدف األسمى واالستراتيجي للثورة اليمنية المتمثل في وقد استمعت اللجنة العامة إلى نتائج ماتم االتفاق عليه أثناء التواصل للعدوان الغاشم والهمجي وأهدافه الخبيثة الرامية إلى تمزيق الوطن
الهاتفي الذي تم بين الزعيم علي عبدالله صالح والسيد عبدالملك الحوثي وشرذمته..
تحقيق الوحدة اليمنية المباركة.

تفويض األمين العام بتقديم التعازي والتهاني الزعيم يستقبل الطفل سام الهمداني الناجي الوحيد في قصف منزلهم بعطان
فوض الزعيم /علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية األسبق رئيس المؤتمر
الشعبي العام -االستاذ /عارف عوض الزوكا األمين العام للمؤتمر الشعبي العام
بتقديم واجب العزاء لمن يتوفاهم الله من قيادات واعضاء المؤتمر او المشاركة
في المناسبات الفرائحية.
جاء ذلك في منشور للزعيم نشر -الخميس -على صفحته في الفيسبوك وجاء
نصه كالتالي:

بسم الله الرحمن الرحيم
في الوقت الذي أحرص فيه كل الحرص على أن أشارك إخواني أعضاء المؤتمر الشعبي العام
وحلفائه وأنصاره وعلى كل المستويات التنظيمية أفراحهم وأحزانهم فردًا فردًا ،وكذلك
الوطنية والمناضلين والشخصيات السياسية واالجتماعية والوجاهات القبلية ،والعلماء
الرموز
ّ
واألعمال وغيرهم ،التزامًا بالواجب األخوي
المال
ورجال
واإلعالميين
رين
والمفك
واألدباء
ُ
ّ
واإلنساني تجاههم ،إلاّ أنه وتجنبًا لإلحراج الذي تسببه حاالت النسيان أحيانًا أو االنشغال
الكبير ،فقد فوضت األمين العام للمؤتمر الشعبي العام أن ينوبني في تقديم واجب التعازي
في كل من يتوفاه الله سبحانه وتعالى ،أو المشاركة في المناسبات الفرائحية لقيادات وأعضاء
المؤتمر وحلفائه وانصاره وغيرهم وبحسب ما تسمح به الظروف ،راجيًا أن ّ
يقدر الجميع
دوافع هذا اإلجراء.

نائب رئي�س التحرير

يحيى علي نوري

مديرو التحرير
عبدالولي املذابي -توفيق عثمان الشرعبي
أحمـد الرمعــي

َّ
في إطار متابعته أحوال من تبقى من الذين
استهدفتهم غ ��ارات ال �ع��دوان ال��ذي تقوده
السعودية ،وخاصة أولئك الذين فقدوا أسرهم
بالكامل في استهداف ال�ع��دوان على منطقة
عطان بصنعاء فجر يوم الجمعة  25أغسطس
2017م والذي راح ضحيته عشرات الشهداء
والجرحى ..استقبل الزعيم علي عبدالله صالح
رئيس الجمهورية األسبق ،رئيس المؤتمرالشعبي العام -الطفل سام باسم صادق محمد
الهمداني ،الناجي الوحيد من أسرته ّ
المكونة
من أبيه وأمه ،بحضور جد الطفل صادق محمد
الهمداني ،واطمأن على صحته وأحوالهّ ،
ووجه
الزعيم بمعالجة الطفل على حسابه الشخصي،
وأن تتكفل مؤسسة الصالح للتنمية االجتماعية
واألع�م��ال الخيرية برعاية الطفل والتنسيق
مع دار الرحمة لرعاية األيتام اللتحاقه بالدار
وكفالته ورعايته وتدريسه.
�سكرتري التحرير

نجيب شجاع الدين
ال�سكرتري الفني

عبداملجيد البحريي

من جانبه ّ
عبر األخ صادق محمد الهمداني جد
الطفل ،عن االمتنان والشكر والتقدير لهذه
اللفتة اإلنسانية الكريمة للزعيم علي عبدالله
ضحايا
صالح ولمشاعره األبوية الصادقة تجاه ّ
العدوان ،وأن هذا ليس بغريب على قائد محنك

وزعيم بحجم علي عبدالله صالح ،الذي أولى أبناء
شعبه كل الرعاية واالهتمام س� ً
�واء في الفترة
ً
السابقة أو في الحاضر ،سائال الله سبحانه وتعالى
ّ
أن يمتعه بالصحة وال�س�ع��ادة ،وأن يكلل كل
جهوده بالنجاح والتوفيق.
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