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رأس اجتماعًا للكتلة البرلمانية للمؤتمر:

األمين العام يجدد موقف المؤتمر الداعي إلى سالم عادل
 يحفظ لليمنيين حقهم

رأس األمين العام للمؤتمر الشعبي العام األستاذ 
ع��ارف الزوكا اجتماعا -االثنين الماضي- للكتلة 
البرلمانية للمؤتمر تناول المستجدات السياسية 
على الساحة اليمنية ومسار العملية التفاوضية منذ 
مشاورات جنيف والكويت وحتى اتفاق وقف إطالق 
النار.وخالل االجتماع أش��اد األمين العام بأعضاء 
الكتلة مثمنًا مواقفهم الوطنية في مختلف الظروف 

التي مرت بالوطن وبالمؤتمر. 
وش��رح األم��ي��ن ال��ع��ام ال��ذي رأس وف��د المؤتمر 
ضمن الوفد الوطني مسار المشاورات السياسية 
بدءًا بمشاورات جنيف ومرورًا بالكويت وصواًل إلى 
خطة مبعوث األمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل 
ولد الشيخ واتفاقات وقف إطالق النار. وجدد األمين 
العام موقف المؤتمر الداعي إلى سالم عادل يحفظ 
لليمن واليمنيين حقهم في االستقرار واستكمال 

مسيرتهم الديمقراطية والتنموية. 
وقال األمين العام: إن الخطة المطروحة من ولد 

الشيخ تمثل قاعدة مقبولة للنقاش، مشيرًا إلى تقديم الوفد الوطني مالحظات عليها 
من بينها ما يتعلق ببقاء اليمن تحت طائلة الفصل السابع ورفع العقوبات وإعادة اإلعمار 

ومؤسسة الرئاسة. 

وتطرق األمين العام إلى اتفاق العاشر من أبريل المتصل 
بقضايا وقف إطالق النار، مؤكدًا وقوف المؤتمر مع كل مايؤدي 

إلى وقف شامل إلطالق النار جوًا وبرًا وبحرًا ورفع الحصار.
وفي نقاش مستفيض عبر الحاضرون من أعضاء الكتلة عن 
تقديرهم لقيادة المؤتمر الشعبي العام وعلى رأسهم الزعيم 
علي عبدالله صالح الذي استطاع بشخصيته الملهمة أن يعبر 
عن هموم وتطلعات اليمنيين ويحقق التفافًا جماهيريًا واسعًا 
حول رؤاه الوطنية وحكمته وصموده في وجه العدوان..وأكدوا 
مساندة نواب المؤتمر لخيارات قيادته برئاسة الزعيم علي 

عبدالله صالح في كل ما يخدم المصلحة الوطنية العليا.
وناقش الحاضرون مع األمين العام األوض��اع االقتصادية 
الصعبة في ظل العدوان وحصاره ما انعكس سلبًا على الحياة 
المعيشية للمواطنين اليمنيين، داعين قيادات الدولة إلى 
معالجة اإلشكاليات الخاصة بمرتبات الموظفين العموميين.

ودعا االجتماع اليمنيين بمن فيهم كوادر المؤتمر الشعبي 
العام إلى إحياء روح التكافل بمساعدة المحتاجين في مختلف 
المناطق وبمقدمتهم أبناء تهامة األكثر تضررًا من العدوان 

االقتصادي على اليمن.
ا أعضاء الكتلة البرلمانية أبناء الجيش واألمن واللجان الشعبية على  وفي ختام االجتماع حيَّ

صمودهم األسطوري في خنادق المواجهة دفاعًا عن الوطن.

التقى االمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ عارف عوض الزوكا -الخميس- القائم بأعمال السفير الروسي في العاصمة 
صنعاء السيد أندريه تشرنوفول . وفي اللقاء استعرض االمين العام تطورات االوضاع وفي مقدمتها استمرار العدوان 
السعودي في ارتكاب المجازر والجرائم اليومية بحق الشعب اليمني في مختلف المحافظات وفرض مزيد من الحصار في 
محاولة منه لتركيع الشعب اليمني، مؤكدًا ان كل تلك المحاوالت ستنتهي بالفشل وان الشعب اليمني سيواصل صموده 
ومواجهته للعدوان بشتى السبل .واشار االمين العام للمؤتمر الى الجهود الدولية واالممية الرامية الى ايقاف العدوان وايجاد 
ه ومرتزقته هم من يفشلون كل  تسوية سلمية تحقق السالم وآخرها اتفاق مسقط، موضحًا ان العدوان السعودي وحلفاء

هذه الجهود ويصرون على استمرار عدوانهم وحصارهم على الشعب اليمني.
كما تحدث الزوكا عن االوضاع االنسانية الكارثية التي تسبب بها العدوان والحصار وخاصة في المجال الصحي، الفتًا الى 
معاناة ما تبقى من جرحى مجزرة القاعة الكبرى وعدم قدرتهم على السفر الى خارج اليمن لتلقي العالج بسبب استمرار 
الحظر الجوي على مطار صنعاء ..وجدد الزوكا موقف المؤتمر الحريص على تحقيق السالم الشامل والدائم، مشيرًا الى الموقف 

االيجابي الذي تعاطى مع خارطة المبعوث االممي ومبادرة السيد جون كيري كأرضية للنقاش والتفاوض .
ل االمين العام المجتمع الدولي مسؤولية استمرار معاناة الشعب اليمني، داعيًا االمم المتحده ومجلس االمن الدولي الى  وحمَّ
اصدار قرار دولي ملزم بإيقاف العدوان ورفع الحصار والذهاب نحو حل يحقق السالم ويحافظ على وحدة وسيادة واستقالل 
اليمن. هذا وقد عبر الزوكا عن شكره وتقديره للجهود التي تبذلها جمهورية روسيا االتحادية ومواقفها المساندة للشعب 

اليمني .
من جانبه جدد القائم بأعمال السفير الروسي السيد أندريه تشرنوفول موقف بالده الداعم لمسار الحل السياسي وايقاف 

الحرب وإنهاء معاناة الشعب اليمني في اسرع وقت ممكن .

خالل لقائه القائم باألعمال الروسي

الزوكا يستعرض األوضاع اإلنسانية 
اء العدوان والحصار لشعبنا جرَّ

الزعيم صالح ُيعزي بوفاة البرلماني محمد محمد الصبري

بعث الزعيم علي عبدالله صالح- رئيس الجمهورية األسبق- رئيس المؤتمر الشعبي العام- برقية عزاء ومواساة في 
وفاة البرلماني محمد محمد الصبري.. جاء فيها:

األخ/نشوان محمد محمد الصبري.. وإخوانهوكافة آل الصبري - محافظة إب    حياكم الله
بأسى بالغ وحزن عميق تلقينا نبأ وفاة والدكم السياسي والبرلماني محمد محمد أحمد الصبري عضو مجلس النواب 
- عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام الذي وافاه األجل بعد معاناة من المرض الذي ألمَّ به في الفترة األخيرة، 
ره لخدمة الوطن، وانتصارًا إلرادة شعبنا اليمني الُحّر في الثورة 

ّ
وذلك بعد حياة حافلة بالعمل الوطني المخلص الذي سخ

والجمهورية والوحدة والديمقراطية والحرية، حيث كان -رحمه الله- من الذين ساهموا بفعالية كبيرة في عملية 
التنمية الشاملة في الوطن سواًء من خالل مشاركته الفاعلة في الحركة التعاونية ومن ثم في المجالس المحلية التي 
كان لها دور بارز في إنجاز الكثير من المشاريع الخدمية التي يحتاجها المواطنون.. كما كان له دور ملموس ونشط في 
تعميق وترسيخ النهج الديمقراطي الُحّر الذي اختاره شعبنا طريقًا ووسيلة لتنظيم الحياة السياسية والديمقراطية 
وذلك من خالل عضويته في مجلس النواب ألكثر من دورة انتخابية، حيث كان يحظى بالتقدير واالحترام الكبيرين من 
ِقبل المواطنين الذين لمسوا وعايشوا فترات عضويته في المجلس من خالل تمثيله للشعب خير تمثيل، ومتابعته 
الحثيثة الحتياجات دائرته االنتخابية والمحافظة بشكل عام من مشاريع خدمية واستثمارية، وحرصه على تثبيت 

األمن واالستقرار في المنطقة والوطن وترسيخ قواعد الدولة المدنية الحديثة.
إن المواقف الوطنية الصادقة للمرحوم محمد محمد الصبري متوارثة عن آبائه وأجداده، فأسرة آل الصبري كانت 
ة وتقّدم وكرامة الوطن والمواطنين، وظل المرحوم صامدًا وثابتًا على 

ّ
في مقدمة صفوف النضال والعمل من أجل عز

مواقفه المبدئية محبًا لوطنه وشعبه، ومضحيًا من أجل الثورة والجمهورية والوحدة التي ساهم من أجل تحقيقها 
كهدف وطني استراتيجي للثورة اليمنية الخالدة )26سبتمبر و14أكتوبر( وشارك مع كل آل الصبري في الدفاع 

عنها وترسيخ انتصارها.
ر عن صادق التعازي والمواساة باسمي شخصيًا.. وباسم  نعبِّ

َ
إننا ونحن نشاطركم أحزانكم وآالمكم في فقدان والدكم، ل

قيادات وهيئات وأعضاء وحلفاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام، سائلين الله -سبحانه وتعالى- أن يتغمده بواسع رحمته 
ومغفرته.. وأن يسكنه فسيح جنانه.. وأن يلهمكم جميعًا الصبر والسلوان..إنا لله وإنا إليه راجعون.

..ويعزي بوفاة القاضي عبدالجبار المجاهد
بعث الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية األسبق.. رئيس المؤتمر الشعبي العام- برقية عزاء ومواساة 

وذلك في وفاة القاضي عبدالجبار المجاهد، جاء فيها:
األخ/علي عبدالجبار المجاهد.. وإخوانه وكافة آل المجاهد حياكم الله

تلقينا بأسى بالغ وحزن عميق نبأ وفاة والدكم المرحوم القاضي عبدالجبار المجاهد الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى 
في إحدى مستشفيات العاصمة اللبنانية بيروت، الذي كان يتلقى العالج فيها من المرض الذي ألمَّ به، بعد حياة حافلة 

بالعمل والنضال في سبيل الوطن والشعب والثورة والجمهورية والوحدة.
لقد كان الفقيد من الرعيل األول الذين قارعوا الظلم واالستبداد اإلمامي، وقّدموا واجبًا وطنيًا كبيرًا لدعم مسيرة 
الثورة والجمهورية كسياسي ومثقف ووزير ودبلوماسي، تاركًا بصمات ومآثر عظيمة في ِسفر النضال والعمل الوطني 
سندت 

ُ
المخلص، وساهم بفعالية في تعزيز وترسيخ أسس الدولة اليمنية الحديثة من خالل مواقع المسئولية التي أ

إليه من حكومة الثورة سواء في الجانب اإلداري والمؤسسي أو في السلك الدبلوماسي، ومن ثم االنتقال إلى مجال التنمية 
رها للنهوض باالستثمار المفيد والناجح للوطن، 

ّ
ه وقدرة سخ واالستثمار في الوطن، نتيجة لما يمتلكه من حس وكفاء

حيث كان من أوائل الذين أنشأوا المصانع اإلنتاجية الخاصة، مساهمًا بذلك في تنشيط وتطوير حركة االستثمار 
والتجارة والتصنيع في الوطن.

لقد خسرت اليمن برحيله واحدًا من رجالها الحكماء المخلصين لوطنهم وشعبهم، األوفياء لمبادئهم ومواقفهم 
وا عن مبادئهم الوطنية ومواقفهم الُحّرة والثابتة.

ّ
ات من أجل أن يتخل الوطنية الذين لم يتغيروا ولم يخضعوا لإلغراء

وإننا ونحن نشاطركم أحزانكم وآالمكم في فقدان والدكم باسمي شخصيًا.. وباسم قيادات وهيئات وأعضاء وحلفاء 
نسال الله -سبحانه وتعالى- أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته.. وأن يسكنه فسيح 

َ
وأنصار المؤتمر الشعبي العام، ل

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

..و يعزي بوفاة المناضل محمد أحمد المقدشي
بعث الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية األسبق.. رئيس المؤتمر الشعبي العام- برقية عزاء ومواساة في 

وفاة المناضل محمد أحمد المقدشي.. جاء فيها:
األخ/ عبدالرب محمد أحمد المقدشي وإخوان�ه.. وكاف��ة آل المقدشي حياكم الله

بأسى بالغ وحزن عميق تلقينا نبأ وفاة والدكم الشيخ المناضل محمد أحمد مثنى المقدشي الذي اختاره الله إلى جواره 
ة الوطن وانتصار إرادة شعبنا في الثورة والجمهورية والوحدة، إلى جانب 

ّ
بعد حياة حافلة بالعطاء والنضال من أجل عز

اته وإسهاماته الكبيرة في خدمة المجتمع، حيث كان -رحمه الله- واحدًا من المناضلين الذين ثبتوا في مواقفهم مع  عطاء
الوطن والدولة والنظام الجمهوري والوحدة اليمنية الخالدة، وكان من الشخصيات االجتماعية البارزة وقياديًا مؤتمريًا 
نشطًا ساهم بكل جهده في االرتقاء بمستوى أداء المؤتمر الشعبي العام وتعزيز دوره الريادي في الساحة الوطنية 
كتنظيم سياسي يمثل الوسطية واالعتدال، ارتبط تاريخه بأهم التحوالت والمنجزات والمكاسب التي شهدها الوطن..
إننا إذ نعزيكم ونشاطركم أحزانكم في وفاته، باسمي شخصيًا.. وباسم قيادات وهيئات ومكّونات وأعضاء وحلفاء 
وأنصار المؤتمر الشعبي العام، لنسأل الله -العلي القدير- أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته.. وأن يسكنه فسيح 

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

..و ُيعزي بوفاة الشيخ صالح بن علي الرويشان
بعث الزعيم علي عبدالله صالح- رئيس الجمهورية األسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام- برقية عزاء ومواساة لألخ 

محمد بن صالح علي الرويشان وإخوانه، في وفاة والدهم الشيخ صالح بن علي الرويشان.. جاء فيها:
األخ/ محمد بن صالح علي الرويشان.. وإخوانه وكاف��ة آل الرويشان    حياكم الله

بأسى بالغ وحزن عميق تلقينا نبأ وفاة والدكم الشيخ صالح بن علي الرويشان الذي اختاره الله إلى جواره بعد حياة حافلة 
بالعطاء والنضال في خدمة الوطن، حيث كان -رحمه الله- أحد الشخصيات االجتماعية وأعيان خوالن الطيال الذين كان 
لهم دور مشهود في الدفاع عن الوطن وحماية المكاسب والمنجزات التي تحققت لشعبنا في ظل الثورة والجمهورية 
والوحدة.. إننا إذ نعزيكم ونشاطركم أحزانكم في وفاته، باسمي شخصيًا.. وباسم قيادات وهيئات ومكّونات وأعضاء 
وحلفاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام، لنسأل الله -العلي القدير- أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته.. وأن يسكنه 

فسيح جناته.. وأن يلهمكم جميعًا الصبر والسلوان..إّنا لله وإّنا إليه َراِجعون ،،

أخوكم / علي عب�دالله ص�ال�ح
رئيس الجمهورية األسبق - رئي�س المؤتمر الشعبي العام

الزعيم يبعث عددًا من  برقيات التعازي

بعث برقية عزاء بوفاة قائد الثورة الكوبية

الزعيم: فيدل كاسترو آخر عمالقة القرن 
الواحد والعشرين

بعث الزعيم علي عبدالله ص��ال��ح- رئيس 
الجمهورية األسبق رئيس المؤتمر الشعبي 
ال��ع��ام- برقية ع��زاء في وف��اة السيد فيدل 
كاسترو- قائد الثورة الكوبية العظيمة.. جاء 

فيها:
فخامة السيد راؤول ك��اس��ت��رو- رئ��ي��س مجلس ال��دول��ة 

لجمهورية كوبا الديمقراطية    األك�رم
لقد شعرنا بالحزن العميق لوفاة آخر عمالقة العالم في 
القرن الواحد والعشرين السيد فيدل كاسترو قائد الثورة 
الكوبية العظيمة، وأحد أبرز أقطاب حركات التحرر الوطني 
ل 

ّ
في العالم، ورائ��د النهضة الكوبية الحديثة، وال��ذي شك

رحيله بعد مسيرة حافلة بالنضال والتضحية في مقارعة قوى 
الهيمنة واإلمبريالية العالمية، خسارة كبيرة ليس للشعب 
الكوبي الصديق، وإنما لكل أحرار العالم وللطبقة البروليتارية 
العالمية التي ظل يدافع عنها ببسالة، كونها الطبقة األجدر 
باالهتمام والتضحية من أجلها ومن أجل تطلعاتها المشروعة 
ف��ي الحرية والعيش الكريم بعيدًا ع��ن ك��ل أن���واع الظلم 

واالستبداد واالستغالل.
إن الصمود الفوالذي لكوبا الديمقراطية بقيادة قائد الثورة 
السيد فيدل كاسترو ورفاقه أمام كل الهجمات االستعمارية 
والرجعية الشرسة التي تعرض لها هو شخصيًا كمناضل أممي 
جسور وتعرض لها الشعب الكوبي، يمثل مدرسة وقدوة لكل 
أحرار العالم ولكل الشعوب واألمم المحبة للسالم وللحرية، 
الرافضة لكل أنواع الهيمنة االستعمارية واالستغالل البشع 
لإلنسان، وستظل األجيال القادمة تنهل منها ومن إرثه النضالي 
الوطني واألممي المبدئي.. لقد عاش فيدل كاسترو مناضاًل 
أبيًا وشامخًا، لم تؤثر على قناعاته وصالبته الثورية كل أنواع 

وأساليب الترهيب والترغيب، بل والتهديد.
وبرحيله فقدت اإلنسانية آخ��ر أقطاب حركات التحرر 
الوطني وآخر العمالقة في القرن الواحد والعشرين صاحب 
التاريخ النضالي المتوهج بالحرية والثورية والمبدئية، وصاحب 
السفر التاريخي الذي ترك بصمات خالدة منذ خمسينيات 
القرن الماضي إلى آخر يوم في حياته مدافعًا عن كرامة اإلنسان 
وحاماًل لمشعل الحرية المتشّبعة بروح المقاومة والرفض لكل 
الممارسات االستغاللية لقوى الهيمنة البرجوازية العالمية.

وبهذا المصاب الجلل أرجو أن تتقبلوا تعازينا الحارة.. ومن 
خاللكم ألسرته وللشعب الكوبي الصديق ولكل أحرار العالم، 
وأني أشعر بالحزن العميق ألني فقدت شخصيًا صديقًا أحتفظ 

بذكريات جميلة معه أثناء زيارتنا لكوبا، حيث وجدناه صديقًا 
مخلصًا للشعب اليمني ولنا في المؤتمر الشعبي العام، كانت له 
مواقف أممية سامية في الوقوف مع شعبنا اليمني وتقديم 
المساعدات اإلنسانية ف��ي المجال الطبي، وف��ي استقبال 
الدارسين اليمنيين الذين تلقوا ومازال الكثير منهم يتلقى 

الِعلم في جامعات ومعاهد جمهورية كوبا الصديقة.
والتعازي مستحقة لكم من كل قيادات وهيئات وكوادر 

وحلفاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام بالجمهورية اليمنية.
متمنين لكم شخصيًا وألبناء وأسرة الراحل العظيم الصبر 

الجميل.
وتفضلوا بقبول أسمى اعتباري،،،

الرئيس/ عل�ي عب�دالله صال�ح
رئيس الجمهورية اليمنية األسبق-رئيس المؤتمر 

جريمة مسجد دار الرئاسة تعود للواجهة

رئيس المحكمة يوّجه النيابة بالقبض القهري 
على المتهمين المفرج عنهم من الفار هادي

> عقدت المحكمة الجزائية االبتدائية المتخصصة بأمانة العاصمة- السبت- برئاسة القاضي عبده راجح الذي عين مؤخرًا رئيسًا 
للمحكمة جلسة لمحاكمة المتهمين بجريمة دار الرئاسة 3يونيو 2011م الشهيرة بجريمة جمعة رجب التي استهدفت الرئيس 

األسبق للجمهورية علي عبدالله صالح وكبار مسؤولي الدولة والتي أودت بحياة 11 شخصًا وإصابة 215 آخرين.
كما وجه رئيس المحكمة النيابة الجزائية بالقبض القسري على المتهمين المفرج عنهم بتوجيهات الفار هادي والبالغ عددهم نحو 

عشرة متهمين وإحضارهم الى الجلسة القادمة المحددة موعدها يوم 31 ديسمبر 2016م.
ورفض رئيس المحكمة طلبًا لمحامي المتهمين- المحامي عبدالعزيز السماوي- بإعادة المتهمين الخمسة من سجن األمن السياسي 
ن اإلدعاء أن نقل المتهمين الى سجن األمن السياسي جاء نتيجة امتناعهم عن حضور  إلى السجن المركزي بأمانة العاصمة بعد أن بيَّ
جلسات المحاكمة السابقة وعجز األجهزة األمنية عن إحضارهم، إضافة الى تقديم أدلة مصورة ألحد المتهمين الخمسة وهو متمنطق 
بالسالح والذخيرة داخل السجن المركزي، وبينت النيابة الجزائية أن نقل المتهمين الخمسة الى جانب سجناء آخرين بقضايا جسيمة 

من السجن المركزي الى سجن األمن السياسي جاء نتيجة األوضاع غير المستقرة داخل السجن المركزي وافتعال المساجين للشغب.
وطالب االدعاء في الجلسة- التي حضرها بعض من أولياء الدم- بسرعة إصدار قرار بإعادة المتهمين المفرج عنهم الى السجن، خاصة 
وأن معظمهم انتقلوا بعد اإلفراج عنهم للقتال في صفوف العدوان السعودي ضد بالدنا في محافظة مأرب ما ُيعد دلياًل على تآمرهم 
في الجريمة، ويجب على المحكمة كتدبير احترازي إعادتهم الى السجن، وفي الجلسة طالب القاضي المعين مؤخرًا رئيسًا للمحكمة من 
ات التي تمت في القضية أمام القاضي  الطرفين المتهمين واالدعاء تقديم ما لديهم من مالحظات واعتراضات أو موافقات على اإلجراء

السابق للمحكمة وتقديمها في الجلسة القادمة.
من جانبه كشف عضو فريق االدعاء المحامي محمد المسوري أن الفريق يتابع في الوقت الراهن النيابة من أجل إرسال الملف التكميلي 
للقضية ضد المتهمين حميد ومذحج وهاشم األحمر وعلي محسن صالح بعد أن قدم الفريق أدلة جديدة مؤخرًا بجانب األدلة السابقة 
 إال إرسال نسخة من الملف التكميلي الى مكتب النائب العام وعرضه على البرلمان 

َّ
على ضلوعهم في الجريمة االرهابية، مبينًا أنه لم يتبق

ات القانونية بشكل  بالطريقة القانونية لرفع الحصانة البرلمانية عن المتهمين أوالد األحمر، متمنيًا أن يقوم النائب العام باتخاذ اإلجراء
سريع وعاجل قبل انعقاد الجلسة القادمة للمحكمة.
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