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نائب رئيس المؤتمر واألمين العام يهنئان
 الزعيم بعيد االستقالل

رفع األستاذ صادق أمين أبو راس نائب رئيس المؤتمر 
واألستاذ ع��ارف عوض الزوكا األمين العام للمؤتمر 
برقية تهنئة لألخ الزعيم علي عبدالله صالح- رئيس 
المؤتمر الشعبي العام رئيس الجمهورية األسبق- 
بمناسبة حلول العيد ال�49 لعيد االستقالل في ال�30 

من نوفمبر 1967م المجيد.
متمنيًا للزعيم بهذه المناسبة الوطنية الغالية 
دوام الصحة والعافية وأن تعود على بالدنا وقد تحقق 
االنتصار العظيم واألمن واالستقرار في ربوع اليمن 
الواحد والموحد.. الخلود لشهداء اليمن والشفاء العاجل 

للجرحى والنصر لليمن.
كما بعثا ببرقيات تهاٍن إل��ى اإلخ��وة أعضاء اللجنة 
العامة والقيادات التنظيمية والتنفيذية ورؤساء فروع 
المؤتمر الشعبي العام بالمحافظات والجامعات ومن 
خاللهم إلى جميع قياديي وأعضاء وأنصار المؤتمر في 
الداخل والخارج، متمنيين لهم دوام الصحة والعافية.

كما بعثا برقيات إل��ى أم��ن��اء األح���زاب والتنظيمات 
السياسية وق��ي��ادات المجتمع المدني والشخصيات 

الوطنية واالجتماعية.
كما رفع اإلخوة األمناء العامون المساعدون ورئيس 
هيئة الرقابة التنظيمية والتفتيش المالي ببرقيات 
تهاٍن إلى الزعيم علي عبدالله صالح- رئيس الجمهورية 
األسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام- بهذه المناسبة 

الوطنية.
كما بعثوا برقيات تهاٍن مماثلة إلى مختلف قيادات 

التكوينات القيادية.
تمنوا فيها من المولى القدير أن يعيد هذه المناسبة 
الوطنية على شعبنا وبالدنا وقد تحقق كل ما تصبو إليه 
من انتصار على قوى العدوان ويعم األمن واالستقرار 

ربوع اليمن..وكل عام وأنتم بخير

برئاسة األمين الع��ام .. 

ع بين المؤتمر وأنصار الله
ّ

اللجنة العامة تقف أمام موضوع تشكيل الحكومة واالتفاق الموق

رأس األمين العام للمؤتمر الشعبي العام األستاذ عارف عوض الزوكا اجتماعًا للجنة العامة للمؤتمر 
الشعبي العام يوم االثنين الماضي خصص لمناقشة آخر المستجدات على الساحة السياسية واستمرار 
العدوان السعودي وحلفائه ومرتزقته في مواصلة ارتكاب المجازر وأعمال القتل اليومية بحق أبناء 

الشعب اليمني في مختلف المحافظات.

وفي هذا الصدد جدد األمين العام للمؤتمر الشعبي العام شكر وتقدير 
قيادة المؤتمر للصمود الذي يجسده أبناء الشعب اليمني في مواجهة العدوان 
الغاشم والحصار الجائر، مشيدًا بالتضحيات التي يجترحها أبناء القوات 
المسلحة واألمن واللجان الشعبية والمتطوعون من أبناء القبائل في مختلف 
جبهات القتال، داعيًا إلى مزيد من التالحم والتكاتف بين مختلف القوى 
الوطنية من أجل تعزيز الجبهة الداخلية لمواجهة هذا العدوان الذي يزداد 
 وإصرارًا على قتل المدنيين األبرياء وتشديد حصاره على 

ً
كل يوم غطرسة

كافة أبناء الشعب اليمني..
ووقف االجتماع أمام مناسبة العيد الوطني ال�49 لذكرى االستقالل ال�30 من 
نوفمبر المجيدة حيث هنأت اللجنة العامة جماهير الشعب اليمني العظيم بهذه المناسبة كما هنأت 
 بالزعيم علي عبدالله صالح- رئيس الجمهورية األسبق 

ً
القيادة السياسية للمؤتمر الشعبي العام ممثلة

رئيس المؤتمر الشعبي العام- والمجلس السياسي األعلى وكافة قيادات وقواعد المؤتمر وأنصاره 

 أن هذه الذكرى تأتي وبعض أجزاء الوطن تتعرض الحتالل 
ً
وحلفائه في داخل الوطن وخارجه، مؤكدة

قوات أجنبية غازية وهو ما يستدعي مواصلة الصمود والتالحم الشعبي والجماهيري والسياسي من 
أجل طرد المحتلين والقوات الغازية والتصدي بكافة الوسائل والسبل والخيارات المتاحة لمواجهة 

العدوان واالحتالل والمؤامرات التي تستهدف اليمن ووحدته وسيادته واستقالله.
وقد استعرض االجتماع موضوع تشكيل حكومة اإلنقاذ الوطني واالتفاق الموقع بين المؤتمر الشعبي 
العام وحلفائه وأنصار الله وشركائهم في هذا الشأن وقائمة المرشحين لشغل عضوية حكومة اإلنقاذ 
 على ضرورة تنفيذ االتفاق 

ً
عن المؤتمر الشعبي العام وحلفائه، حيث أقرت اللجنة العامة القائمة مشددة

الخاص بتشكيل حكومة اإلنقاذ ومساعدتها ومساندتها لتحمل واجباتها وفقًا للدستور والقوانين 
النافذة وبعيدًا عن تدخل أي جهة كانت.

كما استعرض االجتماع عددًا من القضايا المدرجة في جدول األعمال واتخذ بشأنها القرارات 
المناسبة.

األمين العام  يدعو القوى الوطنية إلى تعزيز الجبهة الداخلية لمواجهة العدوان
المؤتمر يهنئ الشعب اليمني بمناسبة العيد الـ49 لالستقالل الوطني 30 نوفمبر

برئاسة أبو راس وحضور الزوكا

المؤتمر وحلفاؤه يناقشون المستجدات بالساحة الوطنية عقب تشكيل الحكومة
أبو راس يحث ممثلي المؤتمر والتحالف بالحكومة  على أن يكونوا عند مستوى المسؤولية في تطبيق الدستور والقانون

األمين العام يطلع االجتماع على االتفاق مع أنصار الله بشأن تشكيل الحكومة

عة بين المؤتمر وأنصار الله سواء بشأن تشكيل الحكومة أو المجلس السياسي
ّ
التأكيد على ضرورة تنفيذ بنود االتفاقات الموق

رأس نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق امين أبو راس اجتماعًا استثنائيًا 
للجنة العامة للمؤتمر وقيادات احزاب التحالف الوطني الديمقراطي الخميس- بحضور 
االمين العام للمؤتمر االستاذ عارف عوض الزوكا واالمين العام المساعد رئيس مجلس 

النواب الشيخ يحيى علي الراعي.
واوضح نائب رئيس المؤتمر ان هذا االجتماع يأتي بهدف اطالع اللجنة العامة وقيادات 
التحالف على آخر المستجدات على الساحة بعد تشكيل حكومة االنقاذ الوطني متمنيًا 
لها التوفيق في عملها . وحث أبو راس ممثلي المؤتمر والتحالف في الحكومة على القيام 
بواجباتهم ومسؤولياتهم وفقًا للدستور والقانون وبما يخدم مصالح الناس ويساهم في 
التخفيف من معاناتهم خاصة في ظل استمرار العدوان السعودي الغاشم والحصار الجائر .
من جانبه اطلع االمين العام للمؤتمر االستاذ عارف الزوكا اللجنة العامة وقيادات التحالف 
على الحوارات التي جرت مع االخوة انصار الله منذ تشكيل الحكومة بناء على االتفاق الموقع 
بين الطرفين بخصوص تشكيلها وما تم االتفاق بشأنه من قضايا في هذا الجانب ،حاثًا 
ممثلي المؤتمر والتحالف في الحكومة على ان يكونوا عند مستوى المسؤولية في الحفاظ 

على تطبيق الدستور والقانون .
هذا وقد اعلنت اللجنة العامة وقيادات احزاب التحالف الوطني الديمقراطي رفضهم القاطع 

العالن رئيس الجمهورية السابق رئيس المؤتمر الشعبي العام طلبه من االمين العام لالمم 
المتحدة ورئيس مجلس االمن الدولي السماح له بالسفر الى كوبا لحضور تشييع جنازة الزعيم 
الراحل فيدل كاسترو لما فيه المصلحة العليا للوطن التي تقتضي وجوده خاصة في ظل 
العدوان ،مطالبين الزعيم علي عبدالله صالح االلتزام بقرار اللجنة العامة واحزاب التحالف 

الوطني الديمقراطي بعدم مغادرة البالد.
وشدد االجتماع على ضرورة تنفيذ بنود االتفاقات الموقعة بين المؤتمر وانصار الله سواء 
االتفاق الخاص بتشكيل حكومة االنقاذ او اتفاق انشاء المجلس السياسي وضرورة ان تؤدي 
الحكومة مهامها وفقًا لنصوص دستور الجمهورية اليمنية والقوانين النافذة فقط وبدون اي 
تدخالت من اي جهة كانت ،مؤكدًا اهمية االلتزام بالنصوص الدستورية والقانونية الناظمة 

لطريقة وآلية إعداد برنامج حكومة االنقاذ .
واك��د االجتماع على اهمية ان يقوم االع��الم الرسمي بواجبه في التعبير عن الدولة 
ومؤسساتها وأال ينحاز الي طرف باعتباره اعالمًا للشعب ويجب ان يعمل وفقًا لنصوص 

الدستور والقانون واللوائح المنظمة لعمله.
هذا وقد ناقش االجتماع عددًا من القضايا المهمة واتخذ بشأنها القرارات المناسبة .   

حكومة اإلنقاذ مطالبة بأداءواجبها لتخفيف معاناة المواطنين في ظل استمرار العدوان والحصار

 ينحاز ألي طرف
ّ
اإلعالم الرسمي ِملك للشعب ويجب أن يعبر عن مؤسسات الدولة وأال

ل أي جهة كانت في أعمال الحكومة
ُّ

 رفض تدخ

التأكيد على دعم ومساندة الحكومة لتحمل واجباتها وفقًا للدستور

خالل استقباله بعثة اللجنة الدولية للصليب األحمر الدولي
ل مسئوليته اإلنسانية تجاه الشعب اليمني الزوكا يدعو المجتمع الدولي لتحمُّ

استقبل االمين العام للمؤتمر الشعبي 
العام االستاذ عارف عوض الزوكا -أمس 
األحد- نائب رئيس عمليات اللجنة الدولية 
للصليب االح��م��ر ف��ي الشرقين االوس��ط 
واالدن��ى السيد يحيى خليل ورئيس بعثة 
الصليب االحمر الدولية في اليمن السيد 
اليكساندروفت ومسئول العالقات بالبعثة 
باسم غانم ومساعد رئيس البعثة هالل 

سلطان في العاصمة صنعاء .
وخالل اللقاء رحب االمين العام للمؤتمر 
لبعثة  بالسيد يحيى خليل وب��رئ��اس��ة ا
ف��ي اليمن ن��اق��اًل اليهم تحيات وشكر 
قيادة المؤتمر السياسية ممثلة برئيس 
الجمهورية االسبق الزعيم علي عبدالله 
صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام، على 
الجهود التي تبذلها بعثة اللجنة الدولية 
للصليب االحمر في اليمن.. مشيرًا الى ان 

البعثة مستمرة في عملها على عكس الكثير من المنظمات 
التي تركت اليمن خالل العدوان. .

وجدد الزوكا ادانة المؤتمر قتل واختطاف بعض موظفي 
البعثة التي حدثت خالل الفترة الماضية، معتبرًا ان هذه االعمال 
جرائم مدانة ومرفوضة من قبل المؤتمر وال تمثل الشعب 
اليمني وال اخالقه وال قيمه في احترام وإكرام الضيف خاصة 

حين يكون هؤالء يعملون في المجال االنساني . 
واستعرض االمين العام االوضاع االنسانية الصعبة التي تمر 
بها البالد جراء استمرار العدوان السعودي الغاشم في اعمال 
القتل والتدمير وتشديد الحصار الجائر والذي انعكست سلبياته 
على مختلف القطاعات ال سيما المرافق والمؤسسات الصحية 

التي باتت اليوم تعاني أكثر من غيرها، مذكرًا باستمرار مأساة 
ما تبقى من جرحى مجزرة القاعة الكبرى والذين يتعذر نقلهم 
الى خارج اليمن لتلقي العالج جراء استمرار العدوان السعودي 

وحلفائه في فرض حظر جوي على مطار صنعاء .
وج��دد ال��زوك��ا دع��م المؤتمر لعمل البعثة وتقديم كافة 
التسهيالت المتاحة، متمنيًا ان تشهد اعمال البعثة تطورًا 
أكبر في خدمة الشعب اليمني خاصة بعد تشكيل حكومة االنقاذ 
الوطني والتي ستكون قادرة على التعاون بشكل اكبر مع البعثة 

وتقديم مختلف التسهيالت لها .
واوضح االمين العام ان المؤتمر الشعبي العام واضح في موقفه 
الداعي الى السالم وليس االستسالم وانه سيعمل بكل ما أمكنه 
من اجل ايقاف العدوان ورفع الحصار وتحقيق السالم، داعيًا 

المجتمع الدولي وفي المقدمة االم��م المتحدة 
ومجلس االم��ن ال��دول��ي ال��ى تحمل مسئولياته 
القانونية واالخالقية واالنسانية تجاه الشعب 
اليمني وذلك من خالل اصدار قرار دولي ملزم 

بإيقاف العدوان ورفع الحصار. 
م��ن جانبه استعرض ن��ائ��ب رئ��ي��س عمليات 
اللجنة الدولية للصليب االحمر السيد يحيى خليل 
ورئيس البعثة في اليمن السيد اليكساندروفت 
ما تقوم به البعثة من جهود في سبيل تقديم 
ال��دع��م وال��م��س��اع��دة للشعب اليمني ف��ي ظل 
الظروف التي يمر بها اليمن ،مشيرين الى ان 
البعثة تعمل من اجل زيادة وتوسيع نشاطها 
خالل الفترة القادمة خاصة في المجال الطبي 
حيث تدرس البعثة فكرة انشاء مرفق يتم من 
خالله تقديم المساعدة الطبية والجراحية هنا 
داخ��ل اليمن، منوهين الى التعاون بين اللجنة 
الدولية للصليب االحمر مع االشقاء في سلطنة 
عمان من اجل تقديم المساعدة والرعاية لعدد من جرحى 

مجزرة القاعة الكبرى .
واشاروا الى الترتيبات الجارية بهدف زيارة المدير االقليمي 
للجنة ال��ى صنعاء خ��الل شهر يناير المقبل وم��ا ستسهم به 
الزيارة من توسيع لعمل البعثة وزيادة مساعداتها ونشاطها 
في مختلف المناطق.معبرين عن املهم في ان يكون هناك حل 

سياسي سريع يحقق السالم وينهي معاناة الشعب اليمني .
حضر اللقاء من جانب المؤتمر عضوا اللجنة العامة االستاذ 
محمد العيدروس واالستاذة وف��اء الدعيس، ورئيس دائرة 
المنظمات الجماهيرية بالمؤتمر االستاذ طه الهمداني، ورئيس 

فرع المؤتمر بمحافظة إب االستاذ عقيل فاضل.


