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خالل ترؤسه اجتماعًا للقيادات اإلعالمية بالمؤتمر

الزعيم: الطرف اليمني ملتزم بوقف إطالق النار

وعبر رئيس المؤتمر الشعبي العام عن امله في ان 
يتم االلتزام بوقف اطالق النار والشروع بالحوار اليمني 
السعودي.ووجه الزعيم صالح وسائل اعللالم المؤتمر 
الشعبي العام بتعزيز وحدة الجبهة الداخلية، مؤكدًا: ليس 
لنا عدو سوى عدو واحد معتٍد علينا ،مشددًا على ضرورة 
تجسيد سياسات وتوجهات المؤتمر الوطنية والحفاظ 
على وحدة الصف ومواجهة العدوان، داعيًا وسائل اإلعالم 
الرسمية والحزبية واألهلية إلى التعامل االيجابي مع مبادرة 
جون كيري وجهود األمم المتحدة وسلطنة عمان الشقيقة 
 بجاللة السلطان قابوس بن سعيد الرامية إلى إنهاء 

ً
ممثلة

معاناة الشعب اليمني وإيقاف العدوان ورفع الحصار.
كما دعا رئيس الجمهورية السابق كافة وسائل اإلعالم 
ات التي ال تخدم أحدًا،  إلى االبتعاد عن الشخصنة واالساء
متمنيًا أن تسهم وسائل اإلعالم الدولية في دعم الجهود 
الرامية إلى إيقاف العدوان على اليمن من خالل التهدئة 

اإلعالمية.
من جانبه عبر االمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ 
عللارف الزوكا عن شكر وتقدير قيادة المؤتمر لكافة 

اعالميي المؤتمر على الجهود التي يبذلونها وما يؤدونه 
من ادوار وطنية، مخاطبًا اياهم: انتم جبهة ال تقل اهمية 

عن جبهة المعارك العسكرية .
واضاف االمين العام: نثق كل الثقة ان اعالم المؤتمر 
يقوم بدور وطني، وما يميزه انه اعالم يدافع عن الثوابت 
الوطنية، ورسالتنا هي رسالة الوطن وال توجد لدينا 
ايديولوجيات ضيقة الننا حزب ولد من رحم المجتمع 

اليمني ويعبر عن تطلعات الشعب اليمني .
واستعرض االمين العام للمؤتمر مسار المشاورات التي 
ات التي  جرت في الكويت خالل المرحلة الثانية واللقاء
تمت في العاصمة العمانية مسقط، مشيرًا الى رفض الوفد 

الوطني كافة الضغوط التي تعرض لها من اجل القبول 
بحلول مجتزأة وناقصة واصراره على ان يكون الحل شاماًل 
وكاماًل وغير مجتزأ ويقوم على ايقاف العدوان ورفع 
الحصار بشكل كامل دون اي تجزئة او انتقاص للسيادة او 
للثوابت الوطنية .كما أطلع االمين العام للمؤتمر اعالميي 
المؤتمر على ما شهدته العاصمة العمانية مسقط خالل 
ات وما نتج عنها من اتفاق، مشيرًا  االيام الماضية من لقاء
الى تواصل وزير الخارجية العمانية السيد يوسف بن علوي 
ات التي جرت وموقف المؤتمر  به واطالعه على نتائج اللقاء
ات والتي عبر عنها في البيان الصادر االربعاء  من هذه اللقاء
الماضي عن االجتماع االستثنائي للجنة العامة للمؤتمر 

الشعبي العام واحزاب التحالف الوطني الديمقراطي.
وجلللدد االملليللن الللعللام الللتللأكلليللد علللللى مللوقللف المؤتمر 
وحلفائه الللداعللي للسالم وللحلول التي توقف العدوان 
جوًا وبرًا وبحرًا وكذا رفع الحصار بشكل كامل.واختتم 
الزوكا كالمه بالتأكيد على ضرورة مواصلة وسائل اعالم 
المؤتمر رسالتها الوطنية القائمة على الدفاع عن الوطن 
وثوابته ومواجهة العدوان الغاشم والقبول باآلخر ورفض 
ة الي احللد، مؤكدًا ان المؤتمر حزب  الشخصنة او االسللاء

بحجم الوطن .
هذا وقد تحدث رئيس الدائرة االعالمية االستاذ طارق 
الشامي معبرًا عن شكره لقيادة المؤتمر على هذا اللقاء.. 

مشيرًا الى اعتزاز اعالميي المؤتمر بقيادة تنظيمهم 
الرائد وفي مقدمتها الزعيم علي عبدالله صالح- رئيس 
الجمهورية االسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام- وكل 
قيادات المؤتمر ،مؤكدًا ان اعالميي المؤتمر اثبتوا خالل 
الفترة الماضية انهم في مقدمة الصفوف المدافعة عن 
الوطن ضد العدوان والحريصون على وحدة الصف الوطني 
وتجاوز اي سلبيات او هفوات تصدر هنا او هناك ،مشيرًا 
الى الكثير من القضايا المتعلقة بواقع العمل االعالمي 

المؤتمري .
هذا وقد استمع االمين العام الى الكثير من المداخالت 
من اعالميي المؤتمر الذين عبروا عن شكرهم وتقديرهم 
لقيادة المؤتمر الشعبي العام ممثلة بالزعيم علي عبدالله 
صالح- رئيس الجمهورية االسبق رئيس المؤتمر الشعبي- 
وكل قيادات المؤتمر، مؤكدين انهم سيظلون في مقدمة 
االقللالم المدافعة عن الوطن ضد الللعللدوان ويجسدون 
توجهات وسياسات المؤتمر الشعبي العام وقيادته في 
الدفاع عن الثوابت الوطنية والعمل على تعزيز وحدة 
لللصللف الوطني برسالة اعالمية قائمة على المهنية  ا

والموضوعية والمصداقية.

المؤتمر يتعامل إيجابيًا مع مبادرة كيري باعتبارها أرضية للنقاش
نتطلع أن يسهم االعالم الدولي في التهدئة دعمًا للجهود الرامية إليقاف العدواننأمل التزام الجميع بوقف إطالق النار والشروع بحوار يمني -سعودي

االمين العام يشيد بالجهود التي يبذلها إعالميو المؤتمر ومايقومون به من أدوار وطنية
ما يميز اإلعالم المؤتمري انحيازه للوطن والتعبيـــر عــن تطلعات الشعب والدفاع عن الثوابت

ً
الوفد الوطني رفض كل الضغوط للقبول بحلول مجتزأة وأصر على ان يكون الحل شامال

على إعالم المؤتمر مواصلة أداء رسالته الوطنية ومواجهة العدوان ورفض الشخصنة واإلساءة والقبول باآلخر

نثّمن عاليًا جهود السلطان قابوس الراهنة الرامية إليقاف العدوان وإحالل السالم

الشامي: إعالميو المؤتمر سيظلون في مقدمة الصفوف المدافعة عن الوطن ضد العدوان

نشدد على ضرورة 
تجسيد سياسات 

وتوجهات المؤتمر 
الوطنية 

ووحدة الصف

على وسائل اإلعالم 
االبتعاد عن اإلساءات 
والشخصنة.. و تعزيز 

الجبهة الداخلية

رأس رئيــس الجمهوريــة االســبق الزعيم علي عبدالله صالح- رئيس المؤتمر الشــعبي العام- اجتماعًا للقيادات االعالميــة بالمؤتمر بحضور االمين العام 
للمؤتمر االستاذ عارف عوض الزوكا ورئيس الدائرة االعالمية بالمؤتمر االستاذ طارق الشامي ونائب رئيس الدائرة االعالمية الدكتور عبدالواحد اآلنسي.

 رغم وجود خروقات من قبل الطرف اآلخر من خالل الغارات 
ً
وفي اللقاء اكد الزعيم علي عبدالله صالح ان الطرف اليمني ملتزم بوقف اطالق النار التزامًا كامال

التي شــنت على عدد من المناطق ،مشــيرًا الى التعامل االيجابي من قبل المؤتمر الشــعبي العام مع مبادرة وزير الخارجية االمريكي الســيد جون كيري والتي 
تعتبر ارضية للمفاوضات برعاية االمم المتحدة ،معبرًا عن الشــكر لجاللة الســلطان قابوس بن ســعيد ســلطان سلطنة عمان الشــقيقة على الجهود التي 

يبذلها من اجل ايقاف العدوان والوصول الى حلول سلمية.

تمكن الجيش واللجان الشعبية وأبناء القبائل المتطوعون 
من كسر العدوان للمرة السابعة في صحراء وساحل ميدي- 

محافظة حجة- في خرق فاضح لوقف اطالق النار..
وأكدت المصادر العسكرية أن الزحوفات يجرى تغطيتها 
بالطائرات إاّل أنه تم افشالها، وتكبيد العدو ومرتزقته 
خسائر فادحة... صارت ميدي تمثل كابوسًا يؤرق قادة 
جيوش الغزاة ومرتزقتهم بعد أن اصبحت مقبرة لكل من 
يحاول أن يدنس ترابها الطاهر خالل اليومين الماضيين 
من بدء اتفاق مسقط لوقف اطالق النار، حيث قامت قوات 
العدوان بعدة زحوفات على ميدي إاّل أن قواتهم انهارت 
أمللام صمود أبطال الجيش اليمني واللجان وأبناء القبائل 
المتطوعين، فقد اعترف الغزاة بسقوط 2000 قتيل 
وجريح في 6 أسابيع، فيما كشف اإلعالم الحربي اليمني عن 
سقوط 3600 من المرتزقة ما بين قتيل وجريح وثقها 
في 38 تقريرًا عسكريًا منفصاًل طيلة 7 أسابيع وترصد 
التقارير 23 هجومًا نفذها رجال الجيش واللجان، وتكشف 
عن 71 عملية صد زحوفات مابين الكبيرة والصغيرة 
نفذها المرتزقة والغزاة تحت غطاء جوي وبحري كبير 
وكثيف وكذلك 143 عملية قصف صاروخي ومدفعي 
نفذتها القوة الصاروخية التابعة للجيش واللجان الشعبية 

في مربع جغرافي "شمال ميدي- الموسم السعودي" ..
يتحرك المرتزقة في ميدي كالمقامرين اليائسين الذين 
ايقنوا ان حظهم فللي المعركة نكبة دمللويللة تعتليهم 
بوحشية، لذلك أدمنوا الهزيمة واالنكسارات.. واصبحوا 
يرمون انفسهم بأي مهلكة هروبًا من اليأس واالنهيار 

والهزيمة.
وتمكن الجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعون من 
أبناء القبائل- السبت- من كسر محاولة زحف لمرتزقة الجيش 
السعودي باتجاه صحراء وساحل ميدي بغطاء جوي وبحري، 

وذلك في خرق جديد التفاق مسقط لوقف إطالق النار.
وأكد مصدر عسكري أن طيران العدوان السعودي وفر 
للمرتزقة غطاًء جويًا مكثفًا، ولكنهم انكسروا في أطراف 
ميدي.وتعد محاولة الزحف هذه هي السابعة خالل اليومين 
الماضيين، حيث حاول خاللهما النظام السعودي إحراز 
تقدم بعدما دفع بالعشرات من المرتزقة للزحف بإسناد 
جللوي مكثف من الطيران الحربي واألباتشي التي شنت 

عشرات الغارات بالتزامن مع قصف الزوارق الحربية.
وكان عشرات المرتزقة قد لقوا مصرعهم إثر كسر زحف 
لهم في وقت سابق- السبت- امتد على طول صحراء وساحل 

ميدي شمااًل.
ويعمد الللعللدوان إلللى التحشيد والللدفللع بمرتزقته إلى 
معظم الجبهات في محاوالت مستميتة لتحقيق أي إنجاز 
ميداني وذلك بعد فشله وعجزه عن تحقيق أي من أهدافه 
المزعومة في اليمن منذ قرابة عامين من العدوان والحصار.

7 زحوفات فاشلة منذ بدء الهدنة

ميدي مقبرة للغزاة ومرتزقتهم
بقايا    بقايا   بقايا   بقايا   بقايا   بقايا   

مراقبون وسياسيون لـ »الميثاق«.. بقية
وأوضحوا أن المؤشرات األولية للتعامل مع اتفاق مسقط من قبل تحالف العدوان ومرتزقته تبدد اآلمال بجدية التنفيذ 
لبنوده، كما أن االنقالب على بند وقف اطالق النار بتحويله الى هدنة والتالعب بالمواعيد الزمنية يكشف عدم وجود رغبة 
لتنفيذ االلتزامات المحددة في االتفاق، اضافة الى أن استمرار التصعيد العسكري من قبل السعودية ومرتزقتها يوجب 
على المجتمع الدولي أن يتحرك سريعًا الستصدار قرار من مجلس األمن الدولي ملزم التنفيذ يقضي بوقف العدوان على 
اليمن ورفع الحصار على الشعب اليمني، فذلك أصبح أمرًا ملحًا وضروريًا طالما والسعودية لم تلتزم باتفاق تم التوصل 
إليه برعاية وزير الخارجية األمريكي جون كيري.وبهذا الخصوص جدد المجلس السياسي- في اجتماع عقده أمس 
برئاسة صالح الصماد رئيس المجلس وبحضور الدكتور قاسم لبوزة نائب رئيس المجلس -ترحيبه بالجهود الدولية 

إليقاف اطالق النار ورفع الحصار عن الشعب اليمني، وفي مقدمتها جهود سلطنة عمان إلحالل السالم في اليمن.
كما استمع المجلس السياسي إلى تقرير عن التصعيد الذي قام به العدوان السعودي الغاشم في مختلف الجبهات خالل 
الهدنة المزعومة وما حققه أبطال الجيش اليمني واللجان والمتطوعون من أبناء القبائل من انتصارات خالل تصّديهم 
لذلك التصعيد.وأكد المجلس على أهمية وحدة الصف اليمني ورفع جاهزية الجيش واللجان الشعبية إلفشال مراهنة 
 للقاعدة وداعش، وتجسدت في األعمال 

ً
العدو على أي تقدم أو انتصار تحت غطاء الهدنة التي تأتي في األساس خدمة

اإلرهابية التي شهدتها مدينة تعز مؤخرًا من سحل وتنكيل بجثث الضحايا في منطقة الجحملية .
الى ذلك شنت طائرات العدوان بقيادة السعودية اكثر من 187 غارة على مناطق مختلفة في اليمن وذلك منذ االعالن 
عن وقف اطالق النار بناءً على االتفاق االخير في مسقط بين الطرف اليمني وتحالف العدوان السعودي.وتسعى دول 
العدوان وفي مقدمتها السعودية الى افشال جهود إحالل السالم في اليمن من خالل شن غارات هيستيرية وتصعيدها 

العسكري في جبهات عدة، من بينها محاوالت تنفيذ عمليات إنزال بحري في ميدي بحجة.
وكانت تصريحات الناطق باسم تحالف العدوان العسيري بشأن وقف العمليات القتالية في اليمن قد عكست تناقضًا 
واضحًا حيث أكد استمرار آلة العدوان العسكرية في قصف اليمن استجابة لتوجيهات العمالء في حكومة هادي، رغم 
إعالن الخارجية األمريكية التزام السعودية واإلمارات بالهدنة واالنخراط في العملية السياسية لحل المشاكل العالقة.

السفارة األمريكية.. بقية
ويعد هذا أول نشاط للسفارة األمريكية في العاصمة صنعاء منذ أن غادر طاقمها قبيل بداية العدوان السعودي.
وتداولت وسائل إعالمية خبرًا نقلت فيه عن الرئيس األمريكي دونالد ترامب تسمية حاكم والية نيو جيرسي 

كريس كريستي سفيرًا جديدًا للواليات المتحدة لدى اليمن.
وهذا يعطي مؤشرًا أن ثمة تغييرًا واضحًا في الموقف األمريكي من العدوان على اليمن السيما وأن الناطق 
باسم  الخارجية األميركية  جون كيربي أعلن- الجمعة: أن الطرف اليمني التزم عالنية بوقف العمليات القتالية 
شريطة التزام بقية األطراف بالمثل، وندرك ان التحالف بقيادة السعودية أبدى رغبته بالعودة الى وقف االعمال 
القتالية، ونعمل بجهد شديد لجعل كافة األطراف تتوافق على ذلك.وكشف كيربي أنه وفي اطار انخراط الواليات 
المتحدة في هذه القضية فقد التقى مسؤول رسمي رفيع مسؤولين في حكومة هادي في الرياض لمناقشة موقف 
أمريكا إزاء التوصل لتسوية دائمة للصراع.. "مشيرًا إلى أن موقف اميركا تجاه الصراع يبقى كما هو، نريد من جميع 

األطراف العودة لوقف االعمال القتالية وقبول خارطة الطريق التي قدمتها األمم المتحدة كقاعدة للنقاش.
وُسئل كيربي عن محتوى الرسالة في االجتماع الذي عقده مساعد وزير الخارجية تيم كنج مع هادي في 
السعودية، وهل كان هناك نوع من االعتذار األمريكي في تلك الرسالة؟ فأجاب أن الوزير جون كيري لم يقدم 
عد طارئة للمحاولة في إنهاء الصراع، وإذا اردت توصيفها بل"العجلة" 

ُ
أي اعتذار جراء ما يعتقده بكون المسألة ت

المشكلة، لكن كيري لدية حس "ان الحالة طارئة" إلنهاء هذا الصراع وبشكل سلمي، ومرة أخرى فإنه لم يعتذر 
عن ذلك".


