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ات المسعة للمؤتمر الشعبي العام في مديريات  اختتمت األربعاء الماضي اللقاء
أمانة العاصمة.

وكان األمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ عارف الزوكا قد ترأس 
االثنين لقاًء موسعًا لمؤتمريي مديريتي الوحدة ومعين وحلفائهم ولقاء موسعًا 
الثالثاء لمؤتمريي مديرية الثورة وحلفائهم ولقاًء األربعاء لمؤتمريي مديريات 
آزال وصنعاء القديمة والتحرير وحلفائهم بحضور األمين العام المساعد 
االستاذ ياسر العواضي وعدد من اعضاء اللجنة العامة وقيادات احزاب التحالف 
ات الحاشدة التي ُبدئت بالنشيد الوطني  الوطني الديمقراطي.. وفي اللقاء
للجمهورية اليمنية، ظل الحاضرون يرددون شعار »بالروح بالدم نفديك يا 

يمن.. نفديك يا صنعاء نفديك يا عدن«.
وحيا االمين العام قيادات وكوادر وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام 
وحلفائه الصامدة والمناضلة في المديريات المحتشدة، وقال: اسمحوا لي أن 
أنقل إليكم تحيات الزعيم الرمز المناضل علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية 
السابق رئيس المؤتمر الشعبي العام ، شاكرين لكم جهودكم شاكرين لكم 
تفاعلكم شاكرين لكم مواقفكم الشجاعة والصلبة التي أثبتموها خالل مراحل 
مسيرة المؤتمر الشعبي العام الظافرة خالل الفترات الماضية كما أثبتم صالبة 

خالل المراحل المختلفة.
وأضاف الزوكا : واليوم تجسدون تلك المواقف بل وتجسدونها أفضل تجسيد 

اليوم وأنتم تلتفون حول حزبكم ، حزبكم الرائد حزب الوسطية واالعتدال إنه 
حزب المؤتمر الشعبي العام حزب الوطن ، حزب الوسطية واالعتدال حزب 
الوطن حزب الحوار حزب السالم حزب الدولة حزب التنمية حزب البناء ، فكما 
عهدتم حزبكم الرائد منذ تأسيسه حتى اليوم سيظل يواصل مسيرة نضاله 
السلمي وسنظل نواصل مسيرتنا السلمية داخل الوطن وسنظل نواصل مسيرتنا 

ضد العدوان الغاشم على وطننا في مختلف الجبهات ..
وقال الزوكا: إنني ومن خاللكم من قيادات وأعضاء المؤتمر الشعبي العام 
وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي وأنصاره أتوجه إلى كل قيادات وقواعد 
المؤتمر الشعبي العام وإلى كل جماهير شعبنا بالشكر والعرفان والتقدير على 
مواقفهم البطولية الشجاعة في التصدي للعدوان الهمجي الغاشم على أرضنا 
وعلى شعبنا ، مؤكدين لكم أننا سنسير على نفس النهج وسنسير على نفس 
الخطى وسنسير على نفس السياسة التي رسمها لنا ابن اليمن البار الزعيم 
علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام الذي له الفضل في توحيد 
الجمهورية اليمنية ، له الفضل ومعه كل الشرفاء في هذا الوطن في الدفاع عن 
وحدة الثاني والعشرين من مايو، نؤكد أن شعبنا اليمني سيظل موحدا وستظل 

أرضنا موحدة ولن نسمح بتجزئتها ولن نسمح بتدنيسها .
وخاطب الزوكا كل االعالميين ، وقال: الحاضرون جميعا األخوة األعزاء أجدها 
فرصة مناسبة اليوم ألن أوجه إلى كل اإلعالميين وإلى كل أبنائنا في مواقع 

التواصل االجتماعي نحن نحتاج اليوم إلى توحيد الكلمة إلى توحيد الصفوف إلى 
رص الصفوف ال نحتاج إلى الفرقة والى التفرقة أدعوكم جميعا إلى العمل بكل ما 
من شأنه رص الصفوف والعمل بكل ما من شأنه توحيد الكلمة ال تمزيق الصف 
، نؤكد لكم أننا لن نسمح في المؤتمر الشعبي العام بما يعكر صفو العالقات 
الداخلية للجبهة الداخلية الوطنية في الداخل وسنعمل بكل ما أوتينا من قوة 
من أجل الوقوف صفا واحدا في وجه العدوان الغاشم على أرضنا وعلى شعبنا .
واضاف الزوكا: تآمر المتآمرون على المؤتمر الشعبي العام فلم تزدادوا إال 
قوة.. تآمر المتآمرون عليكم فلم تزدادوا إال صمودًا ولم تزدادوا إال التفافا حول 

حزبكم.. حول قيادتكم الممثلة بالزعيم علي عبدالله صالح ..
وتابع: اليوم ونحن في صنعاء الحضارة والتاريخ.. صنعاء عاصمة اليمن 
الموحد.. صنعاء حاضنة كل اليمنيين من شماله إلى جنوبه من شرقه إلى غربه 
هذه هي صنعاء الحضارة ، لصنعاء منا التحية لصنعاء منا الوفاء فهي عاصمة 
اليمن فهي عاصمة التاريخ، صنعاء صاحبة حضارة آالف السنين.. صنعاء التي 
تسكن قلوب كل اليمنيين فأنا أحييكم وأحيي كل اليمنيين الشرفاء وفي 

المقدمة قيادات وأعضاء المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه.
وقال االمين العام: وأنا اليوم أختتم فعاليات المؤتمر الشعبي العام في أمانة 
العاصمة أختتمها اليوم ألحيي كل القيادات التنظيمية للمؤتمر الشعبي 
العام في أمانة العاصمة وأحيي كل المجالس المحلية والمشائخ والعقال وكل 

ات المخلصين وكل الموظفين وكل األمهات والمرأة حيث  المثقفين والكفاء
ما كانت، فأحييكم يا أبناء صنعاء يا أبناء عاصمة التاريخ أحييكم تحية األبطال 

أحييكم تحية الوفاء.
واضاف الزوكا : مؤكدين لكم أن قيادة المؤتمر ستظل إلى جانبكم ستظل 
معكم لن تخذلكم يومًا من األيام.. قيادة المؤتمر الشعبي العام ال يمكن لها 
أن تخذل جماهير الشعب.. سنظل أوفياء سنظل صامدين لمبادئنا لقيمنا 
لثوابتنا.. سنظل مخلصين لله سبحانه وتعالى ثم للوطن وللثورة وللجمهورية 
وللوحدة وللديمقراطية ونؤكد لكم أن المؤتمر الشعبي العام سائر على نهجه 

مسيرة المؤتمر الشعبي العام الظافرة المجيدة.
ات الموسعة قد تخللتها كلمات مهمة لقيادات المؤتمر الشعبي  وكانت اللقاء
العام وأحزاب التحالف في المديريات عبرت في مجملها عن تأكيد كل قيادات 
واعضاء المؤتمر وحلفائهم بالوقوف بحزم وثبات في مجابهة العدوان غير 

المبرر شرعًا وقانونًا.
مجددين وفاءهم للمؤتمر الشعبي العام بزعامة القائد المؤسس علي عبدالله 

صالح وتجسيدهم لفكر المؤتمر المعبر عن طموحاتهم وارادتهم.
الفتين الى أنه ال خيار لديهم غير الصمود ورص الصفوف ونبذ الفرقة 

والشتات بكل اشكاله ومسمياته مناطقيًا كان أو مذهبيًا أو طائفيًا.

المؤتمر يختتم لقاءاته الموسعة في العاصمة صنعاء
برئاسة األمين العام

المؤتمر لن يسمح بالتفرقة وتمزيق النسيج الوطني

نظم معهد الميثاق للدراسات والبحوث ندوة تحت شعار 
)عام من الصمود والتحدي في مواجهة العدوان السعودي 
على اليمن( في ذك��رى م��رور ع��ام على انطالق العدوان 

السعودي الغاشم على اليمن .
وفي كلمة االفتتاح حيا االستاذ عارف الزوكا االمين العام 
الحضور شاكرا لمعهد الميثاق اقامته للندوة وقال :اشكر 
معهد الميثاق هذا الصرح الشامخ الذي تتلمذ وتدرب فيه 
على ايدي االساتذة والمدربين جيل كامل من ابناء الوطن 
،وهو المعهد الذي اسس لتدريب وتعليم الميثاق الوطني 
الذي صاغه ابناء شعبنا اليمني ونبع من االصل اليمني ولذلك 

نجده صالحا لكل زمان ومكان .
وتابع االمين العام: نفتتح هذه الندوة بمرور عام على 
العدوان الغاشم لعلنا نتذكر ان الميثاق الوطني ينص على 
)ان الوالء الوطني مبدأ شريف، ال ينسجم بأي حال من األحوال 
مع التبعية، أيًا كان شكلها أو نوعها(..وإذا تمسك كل ابناء 
الوطن بهذا المبدأ لكان وطننا بخير ولما كنا رأينا من ابناء 
جلدتنا من يقبل ان تزهق االرواح وتسفك الدماء ولكن 

التاريخ سيلعنهم وسيظلون منبوذين .
وأك��د الزوكا ان المؤتمر الشعبي العام سيظل متمسكا 

بمبادئ وحقائق الميثاق الوطني .
وأوضح االمين العام ان الشعب اليمني هو شعب االيمان 
والحكمة وليس امامه خيار وال مناص سوى مواجهة العدوان 
الغاشم ،محييا ومقدرا في الوقت نفسه كل جماهير الشعب 
اليمني في كل مكان على مواقفهم الشجاعة وصمودهم في 
مواجهة العدوان ،مؤكدا ان المؤتمر سيظل صامدا في وجه 

العدوان ومتمسكا بكل الثوابت الوطنية . 
واختتم كلمته بتوجيه الشكر والتقدير لمعهد الميثاق 

على اقامة هذه الندوة.

وكان االستاذ محمد حسين العيدروس عضو اللجنة العامة 
رئيس معهد الميثاق القى كلمة افتتاحية رحب فيها باألمين 
العام للمؤتمر االستاذ عارف الزوكا وكل الحاضرين في الندوة 

.
وقال العيدروس: ان الندوة التي ينظمها معهد الميثاق 
للدراسات والبحوث في الذكرى االول��ى المشؤومة لعدوان 
التحالف الذي تقوده السعودية على اليمن هذا العدوان الظالم 
الذي قتل ابناء شعبنا باآلالف وخلف الجرحى بعشرات االالف 
معظمهم يعانون من االعاقات والتشوهات هذا العدوان 
الغاشم الذي احرق النسل والحرث ودمر البنية التحتية لبالدنا 

.
وأضاف العيدروس :الشك أنكم تدركون أن الزعيم علي 

عبدالله صالح سلم السلطة بصورة سلمية وديمقراطية من 
اجل الحفاظ على دم اليمنيين ألنه ال يريد قطرة دم يمني 
تسيل من أي مواطن ايا كان ومن أي منطقة وظل المؤتمر 
الشعبي العام يدعو للحوار ويمد يده للسالم ولهذا ظل 
المؤتمر قيادة وقواعد وأنصارا صامدا وثابتا بقيادة رمز 
الوطن الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية السابق 

رئيس المؤتمر الشعبي العام.
وتابع رئيس معهد الميثاق: وبعون الله سيظل المؤتمر 
الصخرة المنيعة لوطننا التي ستتحطم عليها مؤامرات 
االع���داء ألن��ه ح��زب دائ��م��ا م��ع ال��ح��ق والشعب ل��م يستمد 
افكاره من الخارج ولم ينجر الى أي ايديولوجيات مستوردة 
فالمؤتمر فكره وسطي معتدل نابع من داخل وطننا اليمني 

الحبيب ولديه الوثيقة المهمة التي يسترشد بها أال 
وهي )الميثاق الوطني( لم يمد يده للتسول الي دولة 
كانت ولهذا اصبحت يد المؤتمر بيضاء نظيفة غير 

مدنسة.. يدًا وطنية صلبة وقوية.
وأضاف العيدروس: نؤكد للجميع ان المؤتمر سيكون 
دوما مع الجماهير وسيدافع عن عزة وكرامة شعبنا 
اليمني العظيم ونحيي ابطال الجيش واألمن واللجان 
الشعبية الصامدين والثابتين في الجبال والوديان 
والصحارى يدافعون عن عزة وكرامة وسيادة هذا 

الوطن.
وأش��ار رئيس معهد الميثاق الى ان الندوة تناقش 
ثالث اوراق عمل حول العدوان السعودي على اليمن 
بين المواثيق والقوانين الدولية والبعد االقتصادي في 
الحرب الظالمة على اليمن والعدوان على اليمن- صراع 

على استثمار الموقع الجغرافي في اليمن.
وتضمنت ال��ن��دوة التي نظمها -الخميس- معهد 
الميثاق ثالثة محاور رئيسية قدمت خاللها ثالث 
دراسات أكاديمية , الدراسة األولى قدمها الدكتور عادل 
الشجاع تحت عنوان: العدوان على اليمن,صراع استثمار 
الموقع الجغرافي, ثم عقب على ه��ذه ال��ورق��ة الدكتور 

عبدالعزيز الشعيبي .
والدراسة الثانية للدكتور طارق المجاهد تحت عنوان: 
ال��ع��دوان السعودي على اليمن بين المواثيق والقوانين 
الدولية, عقب على هذه الورقة الدكتور عبدالعزيز الكميم.
اما ورقة العمل الثالثة فقدمها الدكتور طه الفسيل تحت 
عنوان: البعد االقتصادي في الحرب على اليمن , علق على 

هذه الورقة الدكتور عبدالرحمن احمد عمر ...

خالل افتتاحه ندوة لمعهد الميثاق

األمين العام: المؤتمر سيظل متمسكًا بمبادئ وحقائق الميثاق الوطني
العيدروس: العدوان أهلك الحرث والنسل ودمر البنية التحتية

المؤتمر يدين تفجيرات 
بروكسل ويحّمل الدول الكبرى 

مسئولية تنامي اإلرهاب
دان المؤتمر الشعبي العام واحزاب التحالف الوطني 
الديمقراطي واستنكروا بشدة الهجوم المزدوج الذي 
استهدف محطة مترو وص��ال��ة ال��م��غ��ادرة ف��ي مطار 
بروكسل- العاصمة البلجيكية، وراح ضحيته 26 قتيال 

وعشرات الجرحى من االبرياء.
وق��ال مصدر ف��ي المؤتمر الشعبي ال��ع��ام وأح��زاب 
التحالف- في بالغ صحفي: إن هذه الجريمة التي نفذتها 
آلة القتل واالج��رام لتنظيم داعش تؤكد دموية هذا 
التنظيم االره��اب��ي وتنصله عن كل القيم واالع��راف 
واالع��ت��ب��ارات االخ��الق��ي��ة واالنسانية وتعاليم ديننا 

االسالمي السمحة. 
وأشار المصدر إلى أن هذا الهجوم الدامي يؤكد من 
جديد مخاطر تنامي نفوذ الجماعات االرهابية بعد 
سيطرتها على مناطق جغرافية في عدد من البلدان 
العربية جراء التدخالت الخارجية والسياسات الخاطئة 
التي انتهجتها الدول الكبرى في المنطقة بعد اندالع ما 
يسمى »الربيع العربي« وتغاضيها عن الدور المشبوه 
الذي تمارسه بعض الدول والكيانات المتحالفة معها 

في دعم وتمويل تلك الجماعات.
ودعا المصدر تلك القوى الكبرى إلى مراجعة سياساتها 
التي دمرت منظومة األمن والسالم في المنطقة وسرعة 
العمل على تشكيل تحالف دول��ي لمكافحة االره��اب 
وتجفيف منابعه الفكرية والمالية والسياسية، ومالحقة 
ومحاسبة كل المتورطين في تقديم الدعم لجماعات 
االره��اب والتطرف سواء من قبل ال��دول أو الجماعات 

أو االفراد.
وت��وج��ه ال��م��ص��در- ف��ي خ��ت��ام تصريحه، بالتعازي 
للحكومة والشعب البلجيكي الصديق وألس��ر وذوي 

ضحايا التفجير االرهابي، متمنيًا للمصابين الشفاء.

يعزي بوفاة  العالمة أحمد حمود الشيخ
بعث رئيس الجمهورية السابق الزعيم علي عبدالله صالح رئيس 
المؤتمر الشعبي العام، برقية عزاء ومواساة وذلك في وفاة فضيلة الشيخ 

العالمة احمد حمود الشيخ مفتي محافظة المحويت، جاء فيها:
األخ/ حمود أحمد حمود الشيخ

وإخوانه.. وكافة آل الشيخ بمحافظة المحويت المحترمون
بأسى بالغ وحزن عميق تلقينا نبأ وفاة والدكم الشيخ العالمة احمد حمود 
الشيخ مفتي محافظة المحويت بعد حياة حافلة بالعطاء وخدمة الدين 
والمجتمع واإلصالح بين الناس، حيث عمل والدكم خالل مراحل حياته 
على نشر قيم وتعاليم ديننا االسالمي السمحة التي تحث على الوسطية 

واالعتدال ونبذ كافة اشكال الغلو والتطرف.
اننا إذ نشاطركم أحزانكم وآالمكم في هذا المصاب الجلل.. ونعبر لكم عن 
صادق التعازي وعميق المواساة باسمي شخصيًا.. وباسم قيادات وهيئات 
وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام وحلفائه أحزاب التحالف الوطني 

الديمقراطي، لنسأل الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته.. 
وأن يسكنه فسيح جنانه.. وأن يلهمكم جميعًا الصبر والسلوان.. إنا لله 

وإنا إليه راجعون. 

..ويعزي الشيخ صدام عبدالسالم 
شمسان بوفاة نجله

بعث رئيس الجمهورية السابق الزعيم عل��ي عب���دالله ص�الح رئي�س المؤتمر 
الشعبي العام، برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ صدام عبدالسالم شمسان وذلك 

في وفاة نجله وعدد من أفراد أسرته، جاء فيها:
األخ الشيخ/ صدام عبدالسالم شمسان 

وإخوانه.. وكاف���ة آل شمسان الك���رام
بأسى بالغ وحزن عميق تلقينا نبأ وفاة نجلكم عبدالسالم صدام عبدالسالم 
شمسان وعدد من أفراد أسرتكم أثناء تواجدكم جميعًا في عمان جراء اختناقهم 
بمادة غاز التدفئة.. وهو حادث مفجع ومؤلم لكم شخصيًا وللجميع.. ال نملك 
إال أن نسلم بقضاء الله وقدره الذي ال راد لقضائه وهو اللطيف والرحيم بعباده.

وإننا.. ونحن نشاطركم آالمكم وأحزانكم في هذا المصاب الجلل الذي خسرتم 
فيه فلذة كبدكم وبقية أسرتكم الذين أردت بسفرهم إلى عمان لمعالجتهم 
وتهدئة روعهم مما أصابهم من رعب وفزع وخوف الغارات الوحشية التي 
استهدفت التجمعات السكانية والمنازل اآلهلة بالسكان اآلمنين األبرياء جراء 
العدوان الذي تتعرض له بالدنا وعلى وجه الخصوص العاصمة صنعاء التي 
قصفت بالغارات الجوية المتوحشة بدون رحمة وال شفقة وال مراعاة لحقوق 
اإلنسان في حياة كريمة وآمنة، وأراد الله سبحانه وتعالى أن يكونوا إلى جواره..

فإننا نعبر لكم عن صادق التعازي وعميق المواساة باسمي شخصيًا.. وباسم 
قيادات وهيئات وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام وحلفائه أحزاب التحالف 
الوطني الديمقراطي، سائلين المولى عز وجل أن يتقبلهم شهداء وأن ينزل 
عليهم شآبيب رحمته وغفرانه.. وأن يسكنهم الدرجات العلى في الجنة مع 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقًا، وأن يلهمكم 

جميعًا الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون.
عل��ي عب���دالله ص�ال���ح
رئيس الجمهورية السابق
رئي�س المؤتمر الشعبي العام

األمين العام يعزي عبد الناصر شرف الدين الزعيم يبعث عددًا من برقيات التعازي
وإخوانه بوفاة شقيقهم

بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام األستاذ عارف عوض الزوكا برقية 
عزاء ومواساة إلى المقدم عبدالناصر محمد شرف الدين- مدير أمن مطار تعز 
الدولي.. واخوانه.. وكافة آل شرف الدين، وذلك في وفاة شقيقهم عبدالعزيز، 

جاء فيها:
األخ/ عبدالناصر محمد علي شرف الدين 

وجميع إخوانه.. المحترمون
تحية طيبة وبعد،،،

بأسى بالغ وح��زن شديد تلقينا نبأ وف��اة شقيقكم المغفور له ب��إذن الله/ 
عبدالعزيز، واننا إذ نشاطركم مشاعركم بهذا الحزن االليم، لنعبر لكم عن 
صادق التعازي وعميق المواساة،.. سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد 
بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يعصم قلوبكم بالصبر والسلوان.. إنا 

لله وإنا إليه راجعون.
أخوكم/ عارف عوض الزوكا
االمين العام للمؤتمر الشعبي العام


