
التقى رئيس فرع المؤتمر الشعبي 
العام بروسيا االتحادية المهندس/ 
علي يحيى الــبــاردة بممثل وزارة 
خاِرجية جمهورية ابخازيا االتحادية 
لدى الدول العربية السيد / سمير 

موسى.
ونقل الباردة للسيد موسى تحيات 
الزعيم علي عبدالله صالح رئيس 
الجمهورية السابق رئيس المؤتمر 

الشعبي العام .
وتم خالل اللقاء -الثالثاء الماضي- 
بحث تــطــورات االحــــداث االمنية 
والسياسية على الساحة اليمنية في 
ظل العدوان المتواصل على االراضي 
 (١٠٠) ـــ اليمنية منذ ما يقارب ال

يوم.
كما أكد رئيس الفرع المهندس 
/علي يحيى الــبــاردة عــدم امتالك 
الــعــدوان اي شرعية دستورية او 
عربية او دولية. وتم تسليم السيد/ 
سمير مــوســى احــصــائــيــات تحمل 
ارقامًا وحقائق عن نتائج العدوان 

المتواصل على اليمن والتي تشرح 
بكل تفصيل آثار العدوان والجرائم 
الــتــي ارتــكــبــت بحق ابــنــاء الشعب 
ــغــارات السعودية  اليمني جــراء ال
المتواصلة حتى في الشهر الفضيل . 
من جهته عبر السيد موسى عن 
اسفه وتنديده بالعدوان مضيفًا بأن 
دولــة ابخازيا حكومة وشعبًا تقف 
الى جانب الشعب اليمني في أزمته 

الحالية. 

ــســيــد مـــوســـى الــــى ان  وأشـــــار ال
ابخازيا لن تدخر جهدًا في تقديم 
مــا تستطيع الــقــيــام بــه مــن عون 

ومساعدة ألبناء الشعب اليمني . 
هــذا ونقل السيد موسى تحيات 
رئيس جمهورية ابخازيا وحكومة 
ابخازيا الى الشعب اليمني والزعيم 
علي عبدالله صالح، مثنيًا على الدور 
ــذي يلعبه الزعيم على الساحة  ال

اليمنية .
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مصدر بمكتب رئيس المؤتمر يسخر من أكاذيب إعالم آل سعود وهادي

الزعيم صالح والمؤتمر ال يشاركون في أي قتال داخلي ويدعون إليقافه

دان المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني 
الديمقراطي في اليمن بشدة الهجمات االرهابية التي 
شهدتها جمهورية مصر العربية الشقيقة الثالثاء 
الماضي، والتي ادت الى استشهاد اكثر من ١٧ جنديًا 
من قوات االمن المصري وكذلك التفجير االرهابي 
الذي ادى الى استشهاد النائب العام المصري هشام 

بركات .
واعتبر المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه االعمال 
االرهابية التي تشهدها مصر استمرارًا لمخططات 
خارجية تستهدف ضرب استقرار الــدول العربية 
ومؤسسات الدولة فيها وإدخالها في اتون صراعات 

وحروب داخلية تأكل االخضر واليابس .
وأكد المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني 
ان هذه الجرائم االرهابية تأتي في وقت يتصاعد 

فيه تنامي التنظيمات االرهابية في المنطقة العربية 
بدعم وتمويل ومساندة من بعض القوى السياسية 
والدول دون ادراك لمخاطر استمرار هذا النهج على 
كل شعوب المنطقة وفي مقدمتها الشعوب والدول 
التي تقدم الدعم والمساندة للتنظيمات االرهابية 

كداعش والقاعدة وأخواتها .
ــاؤه الــى  ــف ــل ــفــت الــمــؤتــمــر الــشــعــبــي الـــعـــام وح ول
تحذيراتهم المتكررة من استمرار مخاطر تنامي 
شوكة التنظيمات االرهابية ودعمها وتفشي مظاهر 
االرهاب والتطرف والعنف والتي تكتوي بنارها عدد 
من بلدان المنطقة على رأسها مصر والعراق وسوريا 
واليمن وغيرها من البلدان العربية التي يراد جرها 
الى اتون صراعات التخدم سوى اعداء االمة العربية 
والقوى الخارجية التي تسعى الى جعل المنطقة في 

حالة عدم استقرار دائم خدمة لمصالحها واهدافها .
وجــدد المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه ادانتهم 
واستنكارهم للعمليات االرهابية التي تشهدها مصر 
،ورفضهم المبدئي والثابت لإلرهاب والعنف والتطرف 
في أي مكان وزمان ،ودعوتهم المتكررة لتحالف عربي 
ودولــي حقيقي وجــاد لمواجهة االرهــاب والتطرف 
والعنف واستئصال شأفته من خالل التعاون بين دول 
المنطقة والمجتمع الدولي لمواجهة هذه اآلفة على 

مختلف المستويات .
وعبر المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه عن تعازيهم 
الحارة لشعب مصر وألسر الضحايا الذين سقطوا في 
هذه الجرائم االرهابية، متمنيين للمصابين الشفاء 

العاجل .

المؤتمر والتحالف يدينون الهجمات اإلرهابية في مصر ويجددون تحذيرهم من دعم التطرف

  نحذر من محاوالت جر مصر والعراق وسوريا واليمن إلى أتون الصراعات  بعض القوى السياسية والدول تدعم التنظيمات اإلرهابية وال تدرك مخاطرها بعض القوى السياسية والدول تدعم التنظيمات اإلرهابية وال تدرك مخاطرها

أكد مصدر مسؤول في مكتب رئيس المؤتمر الشعبي العام الزعيم علي عبدالله صالح 
انه ال صحة لما يروجه االعالم المضلل التابع آلل سعود والهارب هادي من تزييف للحقائق 
ه يشاركون في القتال الداخلي  والكذب المستمر بأن صالح والمؤتمر الشعبي العام وحلفاء
..وقال المصدر: إنه ال عالقة لصالح أو المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني بما 

يجري من قتال داخلي ال من قريب وال من بعيد .
مضيفًا: ان القتال يجري بين قوات الجيش واألمن واللجان الشعبية من جهة ،وبين 

القاعدة وعناصر داعش وما يسمى باللجان الشعبية التابعة للفار هادي.
وقال المصدر: إن ما ينشر في وسائل االعالم التابعة للعدوان وآلل سعود وإعالم (قرية) 
ات تعودت هذه  قطر ال اساس له من الصحة وال يعدو عن ان يكون مجرد اكاذيب وافتراء

الوسائل على ترديدها في اطار العدوان الذي تشنه السعودية على اليمن .
د المصدر التأكيد على موقف الزعيم صالح الرافض لهذه الحرب وقال: إن الزعيم  وجدَّ
علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية السابق رئيس المؤتمر الشعبي العام أدان ويدين 
هذه الحرب الهمجية والتي يديرها آل سعود ضد الشعب اليمني ، ودعا ويدعو دائمًا أبناء 

الشعب اليمني الواحد إلى إيقاف هذه الحرب األهلية والطائفية والعنصرية في اليمن.
وأضاف المصدر أن الزعيم علي عبدالله صالح والمؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف 
الوطني الديمقراطي وكل القوى السياسية وكل أبناء الشعب اليمني يقفون صفًا واحدًا 

مع القوات المسلحة واألمن واللجان الشعبية ضد عدوان آل سعود الهمجي .
واختتم المصدر تصريحه بالقول:كما هو معروف أنه ليس آلل سعود أي برنامج إالَّ 
إثارة الفتن والخراب والدمار والقتل في كل من سوريا والعراق وليبيا وتونس والصومال 

واليمن.

 افتراءات بعض وســائل االعالم جزء مــن العدوان على اليمن
د موقفه الرافض للحــرب الهمجية ضد بالدنا  الزعيــم يجــدَّ

رئيس جمهورية أبخازيا يشيد بدور الزعيم في حل األزمة

موسى: أبخازيا تدين العدوان السعودي 
وتؤكد وقوفها إلى جانب الشعب اليمني

ي بوفاة الصحفي 
ّ
األمين العام  يعز

القدير إقبال علي عبدالله
بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ عارف عوض 
الزوكا، برقية عزاء ومواساة لعائلة الصحفي الكبير االستاذ اقبال 

علي عبدالله برحيله اثر معاناة مع المرض.. جاء فيها:
األخـــوة / عائلة الصحفي الفقيد اقــبــال علي عبدالله .. 

المحترمون
ببالغ األسى والحزن تلقينا نبأ وفاة الصحفي واإلعالمي الكبير 
االستاذ اقبال علي عبدالله نائب مدير تحرير مؤسسة ١٤ 
اكتوبر اثر معاناة مع المرض وبعد حياة حافلة بالعطاء الوطني 

واإلعالمي المتميز .
لقد كان الفقيد الراحل اقبال علي عبدالله واحدًا من االعالميين 
والصحفيين اليمنيين المتميزين الذين خدموا الوطن وأدوا 
واجبهم االعالمي بمنتهى المهنية والمصداقية وساهم في 
تطور االعالم اليمني من خالل عمله في مؤسسة ١٤ اكتوبر 
للصحافة والطباعة والنشر وكان آخر منصب تواله فيها نائب 
مدير تحرير صحيفة ١٤ اكتوبر ،باإلضافة الــى عمله في 
صحيفة الميثاق الناطقة باسم المؤتمر الشعبي العام وإسهامه 
ر 

ّ
في الكتابة فيها بشكل متواصل وكان مثاًال للصحفي الذي سخ

قلمه للدفاع عن الوطن ووحدته وأمنه واستقراره..
إن رحيله يمثل خسارة فادحة ليس لمؤسسة ١٤ اكتوبر 
فقط بل ولإلعالم اليمني بشكل عام حيث كان الفقيد رحمه 

الله واحــدًا من ابــرز االعالميين والصحفيين اليمنيين خالل 
العقود الماضية .

وبهذا المصاب الجلل فإني باسمي شخصيًا وباسم األمانة 
العامة للمؤتمر الشعبي العام وكافة قيادات وقواعد المؤتمر 
الشعبي العام، أعبر لكم عن خالص العزاء والمواساة بوفاة 
المغفور له -بإذن الله- اقبال علي عبدالله، سائًال العلي القدير أن 
يتغمده بواسع الرحمة وعظيم المغفرة ويسكنه فسيح جناته 
ْيِه َراِجعوَن»..

َ
ل ـا إِ

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

..و يعزي برحيل المناضل 
الشيخ عبدالله محسن الثمثمي

بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام األستاذ عارف عوض 
الزوكا برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ عبدالله بن عبدالله محسن 
الثمثمي.. وإخوانه.. وكافة آل الثمثمي في مديرية سفيان 
بمحافظة عمران، بوفاة والدهم المناضل الشيخ عبدالله محسن 

الثمثمي، جاء فيها:
األخ/ الشيخ عبدالله بن عبدالله محسن الثمثمي.. وإخوانه

وكافة آل الثمثمي في مديرية سفيان بمحافظة عمران.. 
المحترمون

ببالغ األسى والحزن تلقينا نبأ وفاة والدكم المناضل الشيخ 
عبدالله محسن الثمثمي بعد حياة حافلة بالعمل والعطاء 

الوطني.
وبهذا المصاب الجلل فإني باسمي شخصيًا وباسم األمانة 

العامة للمؤتمر الشعبي العام وكافة قيادات وقواعد المؤتمر 
الشعبي العام، أعبر لكم عن خالص العزاء والمواساة.

سائًال الله العلي القدير أن يتغمده بواسع الرحمة وعظيم 
المغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهمكم وذويكم الصبر 

والسلوان.«إنا لله وإنا إليه راجعون»..

..ويعزي  القيادي 
 خالد الشاوش بوفاة والده

بعث األستاذ عــارف عوض الزوكا - األمين العام للمؤتمر 
الشعبي العام، برقية عزاء ومواساة إلى األخ خالد كمال ابراهيم 
الشاوش عضو اللجنة الدائمة بمحافظة ريمة.. وإخوانه.. وكافة 

آل الشاوش، بوفاة والدهم.
وعبر الزوكا باسمه شخصيًا وباسم األمانة العامة للمؤتمر 
الشعبي العام وكافة قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام، 

عن خالص العزاء والمواساة بهذا المصاب الجلل..
سائًال العلي القدير أن يتغمده بواسع الرحمة وعظيم 
المغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهمكم وذويكم الصبر 

والسلوان.
«إنا لله وإنا إليه راجعون»..

أخوكم /عارف عوض الزوكا
األمين العام للمؤتمر الشعبي العام

الزعيم يعزي برحيل الشيخ المناضل 
عبدالله الثمثمي

بعث الزعيم علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية السابق.. رئيس المؤتمر الشعبي العام، 
برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ المناضل عبدالله محسن الثمثمي جاء فيها:

األخ الشيخ/ عبدالله بن عبدالله محسن الثمثمي
وإخوانه وكافة آل الثمثمي  وكل مشائخ وأعيان سفيان الكرام

ببالغ األسى والحزن تلقينا نبأ وفاة األخ الشيخ المناضل عبدالله محسن الثمثمي الذي انتقل 
إلى رحمة الله تعالى في هذه األيام المباركة من شهر رمضان الكريم شهر الرحمة والمغفرة 
والعتق من النار وفي هذه الظروف الصعبة التي يتعرض فيها شعبنا ألبشع عدوان بربري 
وغاشم من قبل جيرانه وأشقائه الذين يفرض عليهم ديننا اإلسالمي الحنيف احترام حق 

الجوار واإلخاء وحقن دماء المسلمين.
لقد رحل الفقيد بعد أن قضى معظم عمره الحافل بالعمل والنضال الوطني واإلصالح 
بين الناس في خدمة الوطن والثورة والجمهورية والوحدة مشاركًا بكل جهده وطاقته في 
ترسيخ أسس الدولة ومقوماته وفي الدفاع عن قضايا شعبنا العادلة, وفي مقدمتها قضية 
الوحدة والحرية والديمقراطية، وبرحيله خسرت سفيان وكل اليمن واحدًا من الرجال األوفياء 
الشجعان.وإننا بهذا المصاب الجلل نشاطركم أحزانكم ونعبر لكم عن صادق التعازي وخالص 
المواساة وذلك باسمي شخصيًا.. وباسم إخوانكم قيادات وهيئات وأعضاء وأنصار المؤتمر 
الشعبي العام وحلفائه أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي، سائلين المولى جلت قدرته أن 
ينزل عليه شآبيب رحمته وغفرانه ورضوانه، ويسكنه فسيح جنانه، ويلهمكم جميعًا الصبر 

والسلوان «إنا لله وإنا إليه راجعون»..
علي عبـدالله صـالـح
رئيس الجمهورية السابق - رئيـس المؤتمر الشعبي العام

تقوية شوكة اإلرهاب ال يخدم سوى أعداء األمة العربية

جرائم اإلرهاب استمرار لمخططات خارجية لضرب استقرار الدول العربية


