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في اجتماع مهم برئاسة نائب رئيس المؤتمر

اللجنة العامة تناقش مستجدات الساحة الوطنية وسير مشاورات الكويت
نرفـــض العـــدوان والتواجد األجنبي علـــى األراضي اليمنية

< عقدت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام اجتماعًا لها برئاسة األستاذ/ 
صادق أمين أبو راس- نائب رئيس المؤتمر -أمس األحد الموافق ٨ مايو 
٢٠١٦م، وقفت فيه أمام المستجدات على الساحة الوطنية والساحتين 

اإلقليمية والدولية.
كما وقف االجتماع أمام مستجدات المشاورات الجارية في الكويت بين 
الوفد الوطني ممثًال بالمؤتمر الشعبي العام وأنصار الله ووفد الرياض.. 
وأكد االجتماع على ضرورة االلتزام بوقف إطالق النار ووقف التحشيد من 
قبل السعودية ومرتزقتها في جميع الجبهات في البر والبحر والجو، وكون 
ذلك يمثل األساس لتهيئة المناخ لنجاح مشاورات الكويت والخروج بتسوية 
سياسية متكاملة وواضحة ومزمنة للمستقبل السياسي لمؤسسات الدولة 

التنفيذية والعسكرية واألمنية وإيجاد سلطة 
تنفيذية متوافق عليها بما يكفل تحقيق األمن 
واالســتــقــرار والحفاظ على مؤسسات الدولة 
ومقدرات ومكتسبات الوطن، وإخراج القوات 
األجنبية الغازية وعناصر اإلرهــاب وتمكين 
مؤسسات الدولة من محاربة ومواجهة اإلرهاب 
وبسط نفوذ الدولة على كافة األراضي اليمنية 

والحفاظ على الوحدة الوطنية .
وأكد االجتماع على موقف المؤتمر الشعبي 

العام المبدئي والثابت الرافض للعدوان والتواجد األجنبي على األراضي اليمنية 
والداعم للحوار والحلول السلمية سالم الشجعان حقنًا للدماء.

رًا بموقف المؤتمر الشعبي العام الرافض لإلرهاب والذي حذر من 
ّ
مذك

والميادين وأخذ الحيطة والحذر من محاوالت شق الصف الوطني، وأن 
يعمل الجميع على تفويت هذا المخطط وعدم إعطاء المبررات والذرائع 

لتنفيذ مثل هذه األجندة.
وطالب االجتماع بضرورة رفع الحصار المفروض على بالدنا والسماح 
بدخول السلع والمشتقات النفطية وتسيير رحــالت الطيران المدني 

دون أي عراقيل واعتبار ذلــك أولوية 
من أولويات المشاورات، معبرين عن 
إدانتهم للممارسات المسيئة والمهينة 
التي يتعرض لها المواطنون اليمنيون 
فــي مــطــاري بيشة واألردن، وأن هذه 
الممارسات تسيئ ألبناء الشعب اليمني 
كافة وتــنــدرج في إطــار الــعــدوان على 

بالدنا أرضًا وشعبًا.
وأهاب االجتماع بالمجتمع الدولي وفي المقدمة مجلس األمن الدولي 
وسفراء الدول العشر تحمل مسئولياتهم تجاه ما تتعرض له بالدنا وشعبنا، 
والضغط على النظام السعودي إليقاف تحليق الطيران والغارات التي 
يشنها ورفع الحصار عن الشعب اليمني، وإلزام مرتزقته بوقف إطالق 

خطورته وطالب بضرورة تجفيف منابعه وإيقاف الدعم السعودي المادي 
والسياسي والفكري له..

معتبرًا أن عملية تدمير المقدرات العسكرية واألمنية من قبل العدوان 
كان عمًال ممنهجًا هدف إلى فتح المجال أمام العناصر اإلرهابية (القاعدة 
وداعــش) للتوسع والسيطرة على أكبر قدر ممكن من األراضــي اليمنية، 
واســتــخــدام التنظيمين اإلرهابيين مــن قبل 
السعودية وهــادي المدعي للشرعية كمبرر 
للتدخل األجنبي مــن خــالل التنسيق مــع تلك 
العناصر اإلرهابية ونقلهم بين المحافظات ومن 
منطقة إلى أخــرى، وعّبر عن إدانته لكل تلك 
الممارسات والتي تهدد األمن واالستقرار ليس 
فقط على المستوى الوطني وإنما على مستوى 

المنطقة والعالم.
وعّبر االجتماع عن تقديره للوفد الوطني المشارك في مشاورات الكويت 
والدور المسئول الذي يقوم به والحريص على مصالح الشعب اليمني وفق 

المبادئ والثوابت الوطنية .
وأكــد على دعم جهود الوفد الوطني والثبات والصمود في كل المواقع 

النار ووقف التحشيد وعدم وضع العراقيل أمام مشاورات الكويت ومحاولة 
إفشالها.

ودعا االجتماع  أعضاء وأنصار المؤتمر وأحزاب التحالف الوطني والشرفاء 
من أبناء الوطن إلى أهمية تعزيز الوحدة الوطنية ونبذ الممارسات المناطقية 
والقروية والتعصبات المقيتة وأن يعمل الجميع على تعزيز وحدة الصف 
الوطني في هذه المرحلة التاريخية الفارقة الحرجة، معبرًا عن إدانته 
للممارسات المناطقية واالستهداف للمواطنين من أبناء المحافظات 
الشمالية في مدينة عــدن، محذرًا من خطورة ذلك على وحــدة النسيج 

االجتماعي الوطني.
وأشادت اللجنة العامة بمستوى التنسيق والتعاون بين المؤتمر الشعبي 
العام والقوى السياسية في تعزيز الجبهة الداخلية 

ومواجهة العدوان.
ووجه االجتماع تحية فخر واعتزاز ألبناء شعبنا 
اليمني الصابر والصامد في وجه عدوان ١٧ دولة 
مزودة بأحدث األسلحة ومن أغنى دول العالم وفي 
وجــه الحصار الجائر والظالم على شعبنا اليمني 
الشامخ شموخ جبال اليمن والرافض للذل والعمالة 
واالرتزاق، وأنه بصموده وثباته قد قدم أنصع وأروع 
األمثلة. واعتبر االجتماع أن افتعال الحروب والصراعات منذ انطالق ما 
يسمى «الربيع العربي» يأتي تنفيذًا للمخططات األجنبية والتي تهدف إلى 
تمكين الكيان الصهيوني من السيطرة والهيمنة على المنطقة لما تمثله 

من أهمية اقتصادية وجغرافية على مستوى العالم. 

الزعيم يعزي محمد حسين العيدروس بوفاة أخيه
بعث رئيس الجمهورية السابق الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام، 
برقية عزاء ومواساة إلى األستاذ محمد حسين العيدروس- عضو مجلس الشورى.. عضو 
اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام.. رئيس معهد الميثاق للتدريب والدراسات والبحوث، 
وإخوانه، وكافة آل العيدروس، وذلك في وفاة أخيه أبوبكر حسين العيدروس، جاء فيها:

األخ األستاذ/ محمد حسين العيدروس
عضو مجلس الشورى - عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام - رئيس معهد الميثاق 

للتدريب والدراسات والبحوث
وإخوانه.. وكافة آل العيدروس الكرام

ببالغ األسى وعميق الحزن تلقينا نبأ وفاة أخيكم أبوبكر حسين العيدروس الذي انتقل 
إلى رحمة الله تعالى بعد حياة حافلة بالعمل والعطاء في خدمة الوطن والثورة والجمهورية 

والوحدة, حيث كان مثاًال للتواضع متفانيًا في عمله متسمًا باإلخالص واألمانة.
نعبر لكم عن صادق تعازينا وعميق مواساتنا باسمي 

َ
وإننا ونحن نشاطركم أحزانكم.. ل

شخصيًا.. وباسم قيادات وهيئات وأعضاء وأنصار وحلفاء المؤتمر الشعبي العام، سائلين 
المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه, وأن يسكنه فسيح جنانه, وأن 

يلهمكم جميعًا الصبر والسلوان, إنه سميع مجيب. إنا لله وإنا إليه راجعون.

رئيس المؤتمر يعزي في وفاة المناضل علي  السالمي
 السابق.. رئيُس المؤتمِر الشعبي العام الزعيم علي عبدالله صالح 

َ
بعث رئيُس الجمهورية

برقية عزاء ومواساة إلى األخ مروان علي أحمد السّالمي وإخوانه وكافة آل السّالمي في وفاة 

والدهم المناضل علي أحمد السّالمي عضو مجلس الشورى عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر 
الشعبي العام الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى في إحدى مستشفيات السعودية بعد حياة 
حافلة بالعمل والنضال الوطني في خدمة الوطن والشعب والثورة والجمهورية والوحدة 
والديمقراطية وعلى وجه الخصوص النضال من أجل نيل االستقالل الوطني والتحرر من 
االستعمار البريطاني البغيض الذي جثم على جنوب الوطن ١٢٨ عامًا ، حيث كان الفقيد 
رحمه الله من مؤسسي حركة القوميين العرب في عدن في خمسينيات القرن الماضي، ولعب 
دورًا سياسيًا وتنويريًا متفردًا في أوساط الجماهير ، كما كان من مؤسسي الجبهة القومية 
لتحرير جنوب الوطن المحتل التي كان لها مع جبهة التحرير شرف النضال وخوض الكفاح 
المسلح منذ اندالع ثورة الرابع عشر من أكتوبر عام ١٩٦٣م وشارك مع زمالئه المناضلين 
في األعمال الفدائية ضد القوات البريطانية المستعمرة.. حتى نال شعبنا االستقالل في 

الـثالثين من نوفمبر عام ١٩٦٧م.
وأشــاد األخ الزعيم علي عبدالله صالح بمناقب المرحوم علي أحمد السّالمي وأدواره 
النضالية وبما كان يتحلى به من مواقف وآراء وطنية معتدلة ومن تفكير وطني نظيف عمل 
من أجل إعادة تحقيق وحدة الوطن بكل تفاٍن وإخالص، متسمًا بالعقالنية والنزاهة والصدق 
في كل أعماله الوطنية.. بعيدًا عن كل أنواع المزايدة واالنتهازية والتعصب الحزبي.وعبر 
األخ الزعيم عن صادق التعازي وعميق المواساة باسمه شخصيًا وباسم قيادات وهيئات 
وأعضاء وحلفاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام ، سائًال المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد 
بواسع رحمته وغفرانه ، وأن يسكنه فسيح جنانه.. وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان..

إنا لله وإنا إليه راجعون.
علي عبــدالله صـالـــح
رئيس الجمهورية السابق - رئيـس المؤتمر الشعبي العام

األمين العام يعزي بوفاة  الشيخ علي الصباحي

بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ عارف عوض الزوكا برقية عزاء ومواساة 
الى األخ محمد علي محمد الصباحي واخوانهوكافة آل الصباحي بمحافظة إب في وفاة 
والدهم الشيخ على محمد الصباحي، عضو مجلس النواب السابق عضو اللجنة الدائمة 

للمؤتمر الشعبي العام.
وعبر الزوكا شخصيًا وباسم األمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام وكافة قيادات وقواعد 
المؤتمر عن خالص العزاء والمواساة بوفاة المغفور له بإذن الله، سائًال العلي القدير أن 
يتغمد الفقيد بواسع الرحمة وعظيم المغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهمكم وذويكم 

ْيِه َراِجعوَن
َ
ل ـا إِ

نَّ ِه َوإِ
ّ
ا ِلل نَّ الصبر والسلوان.. إِ

العواضي يعزي بوفاة أبوبكر العيدروس
بعث االمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام األستاذ ياسر العواضي، برقية عزاء 
ومواساة إلى األستاذ محمد حسين العيدروس- عضو مجلس الشورى.. عضو اللجنة العامة 
للمؤتمر الشعبي العام.. رئيس معهد الميثاق للتدريب والدراسات والبحوث، وذلك في 

وفاة أخيه أبوبكر حسين العيدروس، جاء فيها:
األخ األستاذ/ محمد حسين العيدروس

عضو مجلس الشورى - عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام - رئيس معهد الميثاق 
للتدريب والدراسات والبحوث.

وإخوانه… وكافة آل العيدروس االعزاء

بحزن عميق وأسى بالغ تلقينا نبأ وفاة أخيكم / أبوبكر حسين العيدروس طيب الله ثراه.
وإننا إذ نشاطركم أحزانكم بهذا المصاب الجلل ال يسعنا أمام قضاء الله وقدره إال أن نعرب 
لكم ولجميع محبي الفقيد عن خالص عزائنا وعميق مواساتنا، سائلين المولى سبحانه أن 
يتغمد الفقيد الراحل بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته كما نسأله أن يلهمكم الصبر 

والسلوان في مصابكم، إنا لله وانا اليه راجعون.

أحزاب التحالف الوطني تعزي محمد العيدروس

بعث المجلس االعلى ألحزاب التحالف الوطني الديمقراطي برقية عزاء ومواساة إلى األستاذ 
محمد حسين العيدروس- عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام.. رئيس معهد الميثاق 

للتدريب والدراسات والبحوث، وذلك في وفاة أخيه أبوبكر حسين العيدروس.
وعبرت البرقية عن خالص العزاء والمواساة باسم كافة قيادات وقواعد أحزاب التحالف 
الوطني بهذا المصاب الجلل، سائلين العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة وعظيم 
المغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.إنا لله وانا اليه راجعون.

رئيس  الشورى يعزي العيدروس في وفاة أخيه
بعث رئيس مجلس الشورى عبدالرحمن محمد علي عثمان برقية عزاء ومواساة إلى عضو 

المجلس محمد حسين العيدروس، بوفاة أخيه أبوبكر حسين العيدروس.
وعبرت البرقية عن بالغ األسى والحزن بوفاة الفقيد بعد عمر حافل بالعطاء.. داعيًا 
المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون..

برقيات تعازي   برقيات تعازي  برقيات تعازي  برقيات تعازي  برقيات تعازي  برقيات تعازي  برقيات تعازي  برقيات تعازي  

رفع الحصار والسماح بدخول السلع وتسيير رحالت 
الطيران من أولويات حوار الكويت

لهم 
ُّ
السعودية و«هادي» تنسق مع اإلرهابيين وتنق

من محافظة إلى أخرى
نثمن عاليًا جهود الوفد الوطني في مشاورات الكويت 

وحرصه على مصالح الشعب والثوابت الوطنية

ض له أبناء المحافظات الشمالية في مدينة عدنضرورة تشكيل سلطة تنفيذية متوافق عليها بما يكفل تحقيق األمن واالستقرار يدين المؤتمر االستهداف الذي تعرَّ

حذرنا مبكرًا من  خطورة اإلرهاب  وطالبنا بتجفيف منابعه وإيقاف الدعم السعودي لهندين بشدة الممارسات المسيئة التي يتعرض لها اليمنيون في مطاري بيشة واألردن

تدمير المقدرات العسكرية واألمنية 
اليمنية من قبل الــعــدوان كــان عمًال 

ممنهجًا لمصلحة الجماعات اإلرهابية

العدوان فتح المجال أمام 
القاعدة وداعش للتوسع 

والسيطرة على أراٍض يمنية

على أعضاء وأنصار المؤتمر والتحالف تعزيز الوحدة الوطنية ومحاربة الممارسات المناطقية  المقيتة

نحّيي صمود وثبات شعبنا العظيم في وجه العدوان الغاشم والحصار الجائر


