
رأس االمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ 
عارف عوض الزوكا اجتمًاعا لألمانة العامة للمؤتمر، 

االثنين، في العاصمة صنعاء.
وفي بداية االجتماع نقل االمين العام ألعضاء االمانة العامة 
تحيات الزعيم علي عبدالله صالح- رئيس الجمهورية 
السابق رئيس المؤتمر الشعبي العام- وتثمينه لصمودهم 

وثباتهم في وجه العدوان.
ا االمين العام مواقف قيادات المؤتمر في االمانة  كما حيَّ
العامة ومن خاللهم الى كل قيادات وقواعد وانصار المؤتمر 
الشعبي العام وأعضائه في مختلف مناطق اليمن والى كافة 
ابناء شعبنا اليمني من ابطال القوات المسلحة واألمن واللجان 
الشعبية الذين يقدمون صمودًا اسطوريًا في وجه العدوان 
الغاشم والحصار الجائر المفروض على شعبنا ،مؤكدًا انها 
مواقف وطنية تنحاز الى قضية الشعب اليمني وحقه في 
الدفاع عن وطنه وكرامته ووحدته وسيادته واستقالله 
..واستعرض الزوكا الجهود التي بذلتها وتبذلها قيادات 
المؤتمر الرامية الى ايقاف العدوان ورفع الحصار وما قام 
به الوفد الوطني )وفد المؤتمر الشعبي العام ووفد انصار 
الله( المشارك في مشاورات سويسرا برعاية االمم المتحدة 
،وكيف استطاع هذا الوفد ان ينقل صورة حقيقية للعالم 
وللمجتمع الدولي عما يرتكبه العدوان من جرائم بحق 
الشعب اليمني ،واآلثار التي خلفها الحصار الجائر المفروض 
عليه سيما في الجانب االنساني ،مؤكدًا ان ذلك الموقف 
القوي للوفد الوطني استطاع الى حد كبير تغيير المواقف 
الدولية التي بدأت تأخذ منحى ايجابيًا ضد العدوان وآخرها 
موقف برلمان االتحاد االوروبي الذي عبر بصورة واضحة عن 

ادانته للعدوان السعودي ودعوته إليقافه ورفع الحصار وتشكيل لجنة دولية 
للتحقيق في االنتهاكات وجرائم الحرب التي يرتكبها العدوان بحق اليمنيين .
ات التي جرت مع مبعوث االمين العام  كما تحدث الزوكا عن تفاصيل اللقاء
لألمم المتحدة السيد اسماعيل ولد الشيخ خالل زيارته االخيرة الى صنعاء، 
مجددًا التأكيد ان القوى الوطنية وفي المقدمة المؤتمر الشعبي العام دعاة 
سالم وحريصون على حقن دماء الشعب اليمني والذهاب الى تحقيق سالم 

حقيقي قائم على مبادئ الحفاظ على الثوابت الوطنية المتمثلة في الثورة 
والجمهورية والوحدة واستقاللية القرار الوطني ، مشيرًا الى ان الطرف اآلخر 

هو من يعيق جهود السالم..
وجدد االمين العام موقف المؤتمر المبدئي في التصدي للعدوان ،حاثًا اعضاء 
االمانة العامة ومن خاللهم كافة قيادات وقواعد وأنصار وحلفاء المؤتمر 
الشعبي العام على مزيد من الصمود والتالحم والثبات في وجه العدوان الغاشم 
الذي يتعرض له الوطن باعتبار ذلك مسألة مصيرية تنطلق من قناعات 

فكرية وطنية وتنظيمية راسخة ..
وتحدث الزوكا عن جملة من القضايا المرتبطة بالعمل التنظيمي للمؤتمر 
الشعبي العام على مستوى المركز والفروع ،والرؤية المستقبلية لتطويره 
وتفعيله ،خاصة فيما يتعلق بالفعاليات واألنشطة التنظيمية التي يجب على 
المؤتمر تنفيذها في المرحلة المقبلة والتي تجسد موقف المؤتمر المناهض 
للعدوان وللحصار حتى تصل اصوات الشعب اليمني الى الرأي العام العالمي 

وتعري االكاذيب واألباطيل التي يروج لها العدوان ومرتزقته ليل نهار .

كما تحدث في االجتماع الشيخ يحيى على الراعي االمين 
العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام رئيس مجلس النواب 
معبرًا عن شكره وتقديره لصمود كافة قيادات وقواعد 
وأعضاء المؤتمر الشعبي العام الذين جسدوا انصع صورة في 
مواجهة العدوان والمؤامرات التي يتعرض لها الوطن ،مؤكدًا 
ان المؤتمر الشعبي العام سيظل يقف مع الوطن ومصالحه 
مهما كانت الصعوبات والتحديات ،مشيدًا في الوقت نفسه 
بما تضمنه بيان برلمان االتحاد االوروبي وإدانته الواضحة 

للعدوان الغاشم على اليمن.
ت االمين العام المساعد للمؤتمر االستاذة  من جانبها حيَّ
فائقة السيد صمود المؤتمريين والمؤتمريات في وجه 
العدوان االجرامي والحصار الظالم المفروض على شعبنا 
اليمني ،مؤكدة ان المؤتمر الشعبي العام تنظيم سياسي 
وشعبي واسع وسيظل حجر الزاوية في مواجهة العدوان.. 
قائلة: ان الوطن امانة في اعناقنا جميعًا وسنظل ندافع عنه 
مهما بلغت الظروف والتحديات والتضحيات.. مضيفة: ان 
اطفال اليمن يستحقون منا ان نستمر في صمودنا وثباتنا في 

وجه هذا العدوان الظالم .
من جانبهم عبر اعضاء االمانة العامة للمؤتمر الشعبي 
العام عن شكرهم وتقديرهم لقيادة المؤتمر الشعبي 
العام ممثلة بالزعيم علي عبدالله صالح- رئيس الجمهورية 
السابق رئيس المؤتمر الشعبي العام- ومن خلفه قيادات 
المؤتمر التي جسدت بمواقفها انصع صور الوطنية ،معبرين 
عن تثمينهم العالي لموقف الوفد الوطني الذي شارك في 
م��ش��اورات سويسرا وال��ذي جسد مواقف الشعب اليمني 
وصموده االسطوري في وجه آلة القتل والدمار والحصار 
المفروض عليه ..مجددين التأكيد على ثباتهم وصمودهم مع كافة ابناء 
اليمن في وجه هذا العدوان والحصار الذي يقتل بشكل يومي اليمنيين من 
اطفال ونساء وشيوخ وشباب ويدمر كل مقدرات وممتلكات الشعب اليمني 

في مختلف المجاالت .
هذا وقد ناقش االجتماع عددًا من القضايا ذات الصلة بالعمل التنظيمي 

ها جملة من القرارات المناسبة . للمؤتمر الشعبي العام واتخذ ازاء
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المؤتمر يجّسد مواقف وطنية إلى جانب الشعب وحقه في الدفاع عن وطنه وكرامته وسيادته واستقالله

فائقة السيد: الوطن أمانة في أعناقنا وسنظل نذود عنه مهما بلغت التضحياتيحيى الراعي: المؤتمر سيظل مع الوطن ومصالحه مهما كانت الصعوبات والتحديات

االجتماع يستعرض الجهود التي تبذلها قيادة المؤتمر الرامية إلى وقف العدوان
األمانة العامة للمؤتمر تثّمن عاليًا جهود قيادة المؤتمر المجّسدة ألروع صور الوطنية

 نجدد التأكيد على الثبات والصمود مع شعبنا في وجه العدوان والحصارنشيد بمضامين بيان برلمان االتحاد األوروبي وإدانته الواضحة للعدوان

المؤتمر يرّحب بقرار برلمان االتحاد األوروبي المندد بالعدوان على اليمن

ب مصدر مسئول في المؤتمر الشعبي العام بالقرار الذي  رحَّ
أصدره برلمان االتحاد األوروب��ي والذي دعا فيه إلى الوقف 
الفوري للعدوان ال��ذي تشنه المملكة العربية السعودية 
والمتحالفون معها وبدعم أمريكي بريطاني إسرائيلي على 

اليمن.
وقال المصدر: إن هذا العدوان الغاشم نتج عنه قتل وإبادة 
وج��رح اآلالف من المواطنين األبرياء من األطفال والنساء 
والشيوخ والشباب باإلضافة إلى ارتكاب المجازر الجماعية 
في حق اليمنيين وتدمير البنى التحتية وكل مقدرات الشعب 
اليمني بشكل هيستيري متوحش لم يسبق له في التاريخ 

مثيل.
ووصف المصدر موقف البرلمان األوروب��ي بأنه يعبر عن 

المسئولية اإلنسانية تجاه الشعب اليمني الذي يعاني إلى جانب 
العدوان من حصار شامل وجائر بحرًا وجوًا وبرًا ومنع وصول 
اإلمدادات الغذائية واألدوية والمشتقات النفطية وغيرها 

من ضروريات الحياة للبشر.
ودع��ا المصدر األم��م المتحدة وك��ل المنظمات الدولية 
واإلقليمية, وال��دول دائمة العضوية في مجلس األم��ن إلى 
ات إيقاف  الضغط على النظام السعودي لالستجابة لنداء
العدوان والحرب على اليمن التي ليس لها أي مبرر، والتي 
هيأت أجواء مناسبة لتفشي اإلرهاب في اليمن واتساع رقعة 
نشاطاته وارتفاع وتيرة أعماله اإلجرامية اإلرهابية التي 
تنفذها عناصر تنظيم القاعدة وتنظيم داعش وما يسمى 

بأنصار الشريعة.

ب رئيس مجلس الشورى األخ عبدالرحمن محمد علي عثمان وأعضاء مجلس الشورى  رحَّ
بقرار البرلمان األوروبي حول الحالة اإلنسانية في اليمن.

واعتبر بيان صادر عن المجلس، القرار جرس إنذار إلنهاء المعاناة اإلنسانية في اليمن، 
والناجمة عن ضربات تحالف العدوان، واالقتتال الداخلي، والحصار البحري، وشيوع الظواهر 
السلبية االجتماعية والسياسية، واالنفالت اإلداري واألمني وغياب االستقرار في عدد 
من محافظات الجمهورية.وأكد مجلس الشورى ما تضمنه القرار األوروبي من تنويه إلى 
األضرار المادية والمعنوية التي طالت المواطنين والمدنيين األبرياء، وضاعفت المشاكل 

اإلنسانية في مختلف نواحي الحياة.. مشيدًا بما يتمتع به الشعب اليمني من صبر وإيمان 
إزاء مواجهة هذه التحديات الصعبة.

كما دعا البيان جميع المعنيين بقرار البرلمان األوروبي إلى تكثيف الجهود والسعي إلى 
الحل السياسي الشامل.

واختتم البيان بترحيب المجلس وتشجيع كل المبادرات والجهود المبذولة من أشقاء 
وأصدقاء اليمن المخلصين لمعالجة األزمة اليمنية وإنهائها بشكل سلمي وسليم بما يكفل 

أمن واستقرار المنطقة.

الشورى يشيد بقرار البرلمان األوروبي بشأن اليمن
ندعو المعنيين إلى تكثيف الجهود والسعي لحل سلمي لألزمة

دان القطاع اإلع��الم��ي للمؤتمر الشعبي العام 
واستنكر بشدة جريمة االعتداء التي تعرض لها 
الزميل االعالمي نائف حسان رئيس تحرير صحيفة 
الشارع -السبت- بجوار منزله في شارع الزراعة 

بالعاصمة صنعاء.
وعبر القطاع اإلعالمي للمؤتمر- في بيان صادر 
عنه، عن تضامنه المطلق مع الزميل نائف حسان 
الذي تعرض إلعتداء من قبل مسلحين مجهولين ما 

أدى إلى إصابته بكسور في يده وقدمه.
وقال البيان إن حادثة االعتداء التي تعرض لها 
الزميل نائف حسان والتي جاءت بعد سلسلة حوادث 
 من الصحفيين واالعالميين، تكشف 

َ
طالت عددا

عن ضيق بالرأي اآلخر وتمثل انتهاكًا صارخًا لحرية 

الرأي والتعبير التي كفلها الدستور والقانون وكافة 
المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق االنسان.

ودع��ا البيان األج��ه��زة األمنية للقيام بواجبها 
في حماية الصحفيين ومالحقة وضبط العناصر 
ات التي  االجرامية المتورطة في سلسلة االعتداء
طالت عدد من الصحفيين والتي كان آخرها حادثة 
االعتداء على الكاتب نائف حسان، وسرعة تقديمها 

للمحاسبة.
كما وجه البيان الدعوة لمنظمات المجتمع المدني 
وكافة المنابر االعالمية والصحفية والحقوقية إلى 
إدان��ة حمالت القمع واالره��اب التي يتعرض لها 
الصحفيين واالصطفاف لحماية الكلمة الحرة ضد 

كل محاوالت استهدافها.

إعالم المؤتمر يدين جريمة االعتداء على الزميل نائف حسان ويدعو لضبط الجناة

الزوكا يطلع األمانة العامة على المستجدات السياسية ويوجه بتفعيل األنشطة التنظيمية
خالل ترؤسه إجتماعًا لها

الزعيم يعزي بوفاة الشيخ مرزوق بن علي بن معيلي
بعث رئيس الجمهورية السابق الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام، 
برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ/ محسن بن علي بن معيلي والشيخ/ عبدالله بن علي بن معيلي.. 
وإخوانهما.. وكافة آل بن معيلي الكرام بمحافظة مأرب، وذلك في وفاة الشيخ/ مرزوق بن علي 

بن معيلي.. جاء فيها:
األخ الشيخ/ محسن بن علي بن معيلي

األخ الشيخ/ عبدالله بن علي بن معيلي.. وإخوانهما
وكافة آل بن معيلي الكرام بمحافظة مأرب األبية حياكم الله

بأسى بالغ وحزن عميق تلقينا نبأ وفاة األخ الشيخ/ مرزوق بن علي بن معيلي الذي اختاره الله 
سبحانه إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعمل والعطاء في خدمة الوطن والثورة والجمهورية 
والوحدة, وفي ممارسة العمل اإلجتماعي الفاعل في أوساط المجتمع وخدمة أبناء مأرب األوفياء 

الصادقين مع الله ومع الوطن بكل إخالص وتفاٍن.
كما هو عهدكم وتاريخكم يا آل معيلي فقد كنتم وما زلتم تمثلون الشهامة والنخوة واإلباء, 
والصدق في التعامل مع الوطن والشعب، وكانت ومازالت مواقفكم المبدئية والثابتة من كل 
القضايا الوطنية التي لم تساوموا عليها ولم تتاجروا بمبادئكم أو تفرطوا بها، رافضين كل 
المغريات ومحاوالت التأثير وأساليب الترهيب والترغيب, وهي المواقف التي تشهد بها لكم كل 
قبائل اليمن وكل أبناء الشعب اليمني, والتي توجتموها بموقفكم الرافض للعدوان على وطنكم 

وقتل أبناء شعبكم وتدمير مقدرات وطنكم.
األخوة أبناء وأحفاد الشيخ علي بن معيلي:

إن مواقفكم وثباتكم ستظل محل فخر واعتزاز كل يمني شهم, ألنكم رفضتم أن تبيعوا 
وطنكم وأن تسمحوا بإذالل شعبكم ومحاوالت تركيعه وفرض الوصاية عليه, وحافظتم على 

أرضكم وعلى كل ذرة من أرض اليمن وطن الحضارة والمجد والشموخ.
إننا ونحن نشاطركم أحزانكم في مصابكم الجلل الذي يضاف إلى مصاب شعبنا اليمني كله 
نتيجة لما يتعرض له من عدوان غاشم وبربري من قبل نظام آل سعود والمتحالفين معه وبما 
يتنافى مع تعاليم ديننا اإلسالمي الحنيف ومع أخالقنا العربية, ويتعارض مع حق الجوار ووحدة 
العقيدة والهدف والمصير, فإننا نبعث إليكم بصادق التعازي وعميق المواساة باسمي شخصيًا 

وباسم قيادات وهيئات وأعضاء وأنصار وحلفاء المؤتمر الشعبي العام.
سائلين المولى جلت قدرته أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأن يسكنه 

فسيح جنانه , وأن يلهمكم ويلهمنا ويلهم جميع أهله ومحبيه الصبر والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
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