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مصدر مسؤل بالمؤتمر: 

ولد الشيخ لم يعد مبعوثًا أمميًا محايدًا واصبح مبعوثًا سعوديًا
نطالب امين عام االمم المتحدة يتقييم اداء مبعوثه الى اليمن
ممارسات المبعوث األممي ومواقفه وآلية عمله خالل الفترة الماضية كانت بعيدة عن الحيادية

اكد مصدر مسؤول بالمؤتمر الشعبي العام أن المبعوث االممي الى اليمن إسماعيل 
ولد الشيخ أحمد لم يعد مبعوثًا أمميًا محايدًا وقد اصبح اليوم مبعوثًا سعوديًا .. 
وأن ممارساته ومواقفه وآلية عمله خالل الفترة الماضية كانت بعيدة عن الحيادية 
من خالل تبنيه أطروحات دول العدوان وتبّنيه للمواقف التي تدين الضحية وتبرئ 
المعتدي باإلضافة الى ايجاد المبررات والذرائع للقرارات األحادية المزعومة التي اتخذها 
هادي ومن تلك القرارات محاولة نقل البنك المركزي وتغيير قيادته االمر الذي زاد من 
حصار وتجويع الشعب اليمني ومعاناته خاصة فيما يتعلق بصرف مرتبات موظفي الدولة 

المدنيين والعسكريين .
وأضاف المصدر: أن ولد الشيخ اعتمد في آلية عمله على منح دول العدوان المزيد من الوقت 
لمحاولة تحقيق اي تقدم في العمليات العسكرية على حساب الدم اليمني وذلك من خالل 
المماطلة وتعمد التسويف وتقديم المشاريع البعيدة عن التوافق والتي التقبل التطبيق 

على ارض الواقع وتشجع دول العدوان على ارتكاب المزيد من جرائم اإلبادة بحق اليمنيين 
ومئات المجازر الجماعية ضد المدنيين والتي كان آخرها مجزرة القاعة الكبرى بالعاصمه 
صنعاء والتى سقط ضحيتها مائة واربعون شهيدًا واكثر من سبعمائة جريح ، والتي عمل ولد 
الشيخ على عرقلة تشكيل لجنة تحقيق دولية في هذه المجزرة، وذلك من خالل مطالبته دول 
العدوان لسرعة اظهار نتائج التحقيقات من لجنة تحقيق دول تحالف العدوان ، في محاولة 
منه إلضفاء صفة شرعية لتلك اللجنة ، حيث  من غير المعقول أن يكون القاتل هو المحقق 
في جريمته ، على الرغم من دعوة االمين العام لألمم المتحدة بان كي مون إلى تشكيل لجنة 

دولية للتحقيق في مجزرة القاعة الكبرى.
وطالب المصدر امين عام االمم المتحدة بتقييم اداء مبعوثه الى اليمن حفاظًا على حيادية 

االمم المتحدة بما يعجل إنهاء معاناة اليمنيين وفك الحصار وإيقاف العدوان .

 يتعمد اعطاء مزيد من الوقت لتحالف العدوان لتحقيق تقدم عسكري في الميدان
 عمل على عرقلة تشكيل لجنة دولية للتحقيق في مجزرة القاعة الكبرى

الزوكا يلتقي قيادات أحزاب التحالف على الجهود 
المبذولة لوقف العدوان على بالدنا 

التقى األمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ عارف عوض الزوكا بقيادات احزاب التحالف الوطني الديمقراطي- االربعاء..وخالل اللقاء 
ات التي عقدها الوفد  قدم األمين العام للمؤتمر شرحًا موسعًا عن سير الجولة الثانية من المفاوضات التي جرت في دولة الكويت ،وكذا اللقاء
الوطني مع المبعوث االممي في العاصمة العمانية مسقط ،والجهود التي تبذل من اجل ايقاف العدوان ورفع الحصار والوصول الى حل شامل 

وكامل يشمل سلطة تنفيذية توافقية تتضمن مؤسسة الرئاسة والحكومة .
وأكد الزوكا ان المؤتمر الشعبي العام حريص على تحقيق السالم القائم على تحقيق طموحات وتطلعات الشعب اليمني في ايجاد حلول شاملة وكاملة 
غير منقوصة . وحيا االمين العام كافة ابناء الشعب اليمني والقوات المسلحة واألمن واللجان الشعبية على صمودهم وثباتهم في مواجهة العدوان، 
معبرًا عن شكره وتقديره ألحزاب التحالف الوطني الديمقراطي على مواقفها المشرفة ضد العدوان الغاشم والحصار الجائر، مؤكدًا ضرورة المزيد من 
التوحد بين كافة القوى الوطنية في مواجهة هذا العدوان الذي يرتكب ابشع المجازر بحق الشعب اليمني وآخرها مجزرة القاعة الكبرى وهي الجرائم 

التي كشفت مدى حقد هذا العدوان على الشعب اليمني . 
وطالب الزوكا بتشكيل لجنة تحقيق دولية محايدة للتحقيق في مجزرة القاعة الكبرى ،مجددا مطالبة مجلس االمن الدولي بإصدار قرار ملزم بإيقاف 
العدوان السعودي الغاشم ورفع الحصار الجائر عن الشعب اليمني بكافة اشكاله وفي المقدمة فتح الحظر الجوي المفروض على مطار صنعاء حتى 
يتسنى آلالف المواطنين اليمنيين العالقين العودة الى وطنهم .وجدد االمين العام الشكر والتقدير لسلطنة عمان الشقيقة سلطانًا وحكومة وشعبًا 
على وقوفهم الى جانب الشعب اليمني وأمنه واستقراره ووحدته ومعالجتهم لجرحى العدوان على اليمن وآخرها تكفلهم بنقل ومعالجة جرحى مجزرة 
القاعة الكبرى، مناشدًا المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المساعدة في نقل بقية جرحى مجزرة القاعة الكبرى الى الخارج لتلقي العالج خاصة في ظل 

عدم قدرة المستشفيات اليمنية على معالجتهم نتيجة انعدام المستلزمات الطبية واألدوية جراء الحصار الجائر .
من جانبها عبرت قيادات احزاب التحالف الوطني الديمقراطي عن شكرها للوفد الوطني ،مجددة موقفها في مواجهة العدوان الغاشم ،مؤكدة على 
ضرورة تالحم الجبهة الداخلية بما يسهم في تعزيز صمود الشعب اليمني وثباته ،وأشارت قيادات احزاب التحالف الوطني الى ان تعزيز الجبهة الداخلية 

يتطلب الشراكة الحقيقية.

التقى االمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ عارف عوض 
الزوكا -الخميس- القائم بأعمال سفارة روسيا االتحادية في صنعاء 

السيد أندريه تشرنوفول.
وفي اللقاء رحب االمين العام بالقائم باالعمال الجديد متمنيًا له 
التوفيق والنجاح في مهامه ،معبرًا عن شكره وتقديره لمواقف روسيا 
االتحادية تجاه الشعب اليمني في مختلف الظروف، مشيرًا الى ان لروسيا 
مواقف ايجابية مع الشعوب المظلومة..واستعرض الزوكا ما يرتكبه العدوان 
السعودي وحلفاؤه من جرائم ومذابح مستمرة بحق الشعب اليمني وآخرها 
مجزرة القاعة الكبرى.واشار االمين العام الى االوضاع االنسانية الصعبة التي 
يعانيها اليمنيون جراء الحصار الجائر، مطالبًا المجتمع الدولي وفي المقدمة 
مجلس االمن الدولي بإصدار قرار ملزم بإيقاف العدوان ورفع الحصار بكافة 

اشكاله وفي المقدمة الحظر الجوي على مطار صنعاء.ولفت الزوكا الى ممارسة 
العدوان السعودي ومرتزقته عقابًا جماعيًا ضد الشعب اليمني من خالل 
محاولة نقل البنك المركزي، مؤكدًا ان الشعب اليمني لن يركع او يستسلم 

مهما كانت الصعوبات والتحديات وسيظل يقف في مواجهة العدوان.
واشار االمين العام الى الدعم الذي يقدمه العدوان للتنظيمات االرهابية 
التي باتت تسيطر على عدد من المحافظات..وجدد االمين العام التأكيد على 
ضرورة ان يكون الحل شامًال وكامًال وغير منقوص يشمل سلطة تنفيذية 

توافقية بما فيها مؤسسة الرئاسة والحكومة .
من جانبه استعرض القائم باالعمال الروسي السيد اندريه تشرنوفول نتائج 
ات التي اجراها المبعوث االممي ولد الشيخ في موسكو وموقف روسيا  اللقاء
المؤكد على ضرورة وقف الحرب وتحقيق السالم وانهاء معاناة الشعب اليمني.

خالل استقباله  القائم بأعمال سفارة روسيا في صنعاء

االمين العام : نطالب بقرار دولي ملزم لوقف
 العدوان ورفع الحصار

تشرنوفول: روسيا حريصة على وقف الحرب وتحقيق السالم لليمن

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشاعر قاسم الشهلي
بعث الزعيم علي عبدالله صالح- رئيس الجمهورية األسبق.. رئيس المؤتمر الشعبي العام- 

برقية عزاء ومواساة في وفاة الشاعر المبدع قاسم نعمان الشهلي.. جاء فيها:
األخ/ رشاد قاسم نعمان الشهلي وإخوانه

وكافة آل الشهلي - إب      حياكم الله 
بحزن عميق.. وأسى بالغ تلقينا نبأ وفاة والدكم الشاعر والمبدع قاسم نعمان الشهلي الذي 
ره لخدمة الشعب والثورة 

ّ
وافاه األجل بعد حياة حافلة بالعمل الوطني واإلبداع الشعري الذي سخ

والجمهورية والوحدة، حيث كان من الشعراء المتمّيزين، خدم الوطن بكل إخالص، وأعطاه عصارة 
فكره شعرًا ونثرًا.. كما كان من أصحاب األصوات الشعرية الثائرة التي أشعلت روح الحماس الثوري 
الوطني في نفوس أبناء الشعب، إلى جانب قصائده االجتماعية واألدبية التي عالجت الكثير من 
قضايا المجتمع، وكذلك قصائده التي آزرت مسيرة الثورة والوحدة والديمقراطية والتنمية بكل 
شجاعة وجرأة، حيث كان صاحب صوت ُحّر ورأي شجاع عّبر عن رأي القاعدة العريضة من أبناء 

شعبنا اليمني العظيم.
لقد خسر الوطن واألسرة الثقافية واألدبية ومعشر الشعراء رائدًا من رواد المعرفة والتنوير في 
بالدنا كان مغمورًا ال يحب الظهور، يؤدي واجبه الوطني بقناعة إخالصًا للقضية الوطنية األساسية 
لشعبنا المتمثلة في الثورة والجمهورية والوحدة، باإلضافة إلى إسهامه في خدمة المؤتمر الشعبي 

العام وتعزيز دوره الجماهيري في التعبير عن إرادة الشعب.
نبعث إليكم بصادق التعازي والمواساة 

َ
اننا ونحن نشاطركم أحزانكم وآالمكم في فقدانه.. ل

باسمي شخصيًا.. وباسم قيادات وهيئات وأعضاء وحلفاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام، سائلين 
المولى -سبحانه وتعالى- أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته.. وأن يسكنه فسيح جناته.. وأن 

يلهمكم جميعًا الصبر والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون.

..ويعزي الزعيم صالح يعزي بوفاة اللواء المناضل محمد أبو حاتم

بعث الزعيم علي عبدالله صالح- رئيس الجمهورية األسبق.. رئيس المؤتمر الشعبي العام- 
برقية عزاء ومواساة وذلك في وفاة اللواء المناضل محمد منصور أبو حاتم.. جاء فيها:

األخ/ أحمد منصور أبو حاتم.. وإخوانه
وكافة آل أبو حاتم       الكـــــرام

بأسى بالغ وحزن عميق تلقينا نبأ وفاة أخيكم المناضل اللواء محمد منصور أبو حاتم الذي انتقل 
إلى رحمة الله تعالى بعد حياة حافلة بالعمل والنضال في سبيل الوطن والثورة والجمهورية 
والوحدة، حيث كان -رحمه الله- من المناضلين األوفياء للقضايا الوطنية التي ناضل وكافح شعبنا من 
أجلها وفي مقدمتها انتصار إرادة شعبنا اليمني في الثورة والجمهورية والوحدة والديمقراطية، 

والعيش الكريم..
كما كان -رحمه الله- من الرعيل األول من الضباط الذين عملوا بإخالص وتفاٍن في أداء الواجب 
الوطني، وفي الدفاع عن الثورة والجمهورية ودحر القوى الظالمية من فلول اإلمامة والمرتزقة 

من أبواب صنعاء يجرون وراءهم أذيال الهزيمة والعار.
اننا ونحن نشاطركم أحزانكم وألمكم في فقدان مناضل جسور من مناضلي الثورة اليمنية، 
ر لكم عن صادق التعازي والمواساة باسمي شخصيًا.. وباسم قيادات وهيئات وأعضاء وأنصار  نعبِّ

َ
ل

المؤتمر الشعبي العام وحلفائه، سائلين الله -عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته.. 
وأن يسكنه فسيح جناته.. وأن يلهمكم جميعًا الصبر والسلوان..

إنا لله وإنا إليه راجعون.

..و يعزي بوفاة العميد علي محسن الغشم
بعث الزعيم علي عبدالله صالح- رئيس الجمهورية األسبق.. رئيس المؤتمر الشعبي العام- 

برقية عزاء ومواساة في وفاة العميد/ علي محسن الغشم.. جاء فيها:
األخ/ أحمد محسن الغشم

وكافة آل الغشم        المحترمون
ببالغ األسى وعميق الحزن تلقينا نبأ وفاة أخيكم العميد علي محسن الغشم نائب مدير دائرة 
الخدمات الطبية العسكرية الذي وافاه األجل في إحدى مستشفيات الهند، حيث كان يتلقى العالج 
من المرض الذي ألمَّ به وعانى منه كثيرًا، وذلك بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن في السلك 
العسكري في مجال الخدمات الطبية، حيث كان رحمه الله أحد الضباط األكفاء الذين أدوا واجبهم 
الوطني بكل إخالص وكان متفانيًا ومجتهدًا في أداء واجباته الوطنية، وفي تقديم الرعاية الطبية 
من موقعه القيادي لكل المرضى والجرحى من أبناء القوات المسلحة واألمن وإخوانهم المواطنين، 
كما كان مثاًال لألخالق متحليًا بالعزم واإلصرار على أداء دوره اإلنساني وفي ُحسن التعامل مع الناس.
اننا إذ نعزيكم باسمي شخصيًا.. وباسم قيادات وهيئات وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام 
وحلفائه بصادق التعازي وأصدق مشاعر المواساة في فقدكم أخيكم، فإننا نشاطركم جميعًا 

األحزان.
ت قدرته- أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته.. وأن يسكنه فسيح جناته.. 

ّ
 سائلين المولى -جل

وأن يلهمكم جميعًا الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون ،،،

أخوكم / علي عبـدالله صـالـح
رئيس الجمهورية األسبق
رئيـس المؤتمر الشعبي العام

الزعيم يبعث عددًا من التعازي


