
مت الهيئة الوزارية للمؤتمر الشعبي العام برئاسة اللواء الركن  كرَّ
جالل علي الرويشان عددًا من الشخصيات تقديرًا ألدوارها الوطنية 
في المراحل والمنعطفات التي يمر بها الوطن، وردًا للجميل لما 

قدموه من أجله.
وقامت الهيئة الوزارية للمؤتمر -األربعاء- بزيارة شاعر اليمن 
والوطن العربي الدكتور عبدالعزيز المقالح، بوابة اليمن ويافطته 
الثقافية الذي مايزال يثري الساحة األدبية العربية والمحلية بروائعه 

األدبية والنقدية والفكرية.
وأكد اللواء الركن جالل الرويشان رئيس الهيئة الوزارية للمؤتمر 
نائب رئيس الوزراء لشؤون األمن والدفاع، أن الهامات الوطنية هي ما 

تبقى من نوافذ األمل في ظل الظروف التي تعيشها البالد.
وعبر اللواء الرويشان عن الفخر واالعتزاز بزيارة الدكتور المقالح 

واالطمئنان عليه. 
وأك��د نائب رئيس ال���وزراء - نائب رئيس مجلس النواب 
المهندس أكرم عطية- أن الدكتور عبدالعزيز المقالح قامة 
وطنية منذ قيام الثورة وهو مشارك فيها وهيأ االرهاصات 

األولى التي مهدت لقيامها.
من جانبه اعتبر الدكتور عبدالعزيز المقالح الزيارة بلسم 
شفاء خففت من المعاناة والمرض الذي يداهمه، مؤكدًا أن 
بعد الليل سينبلج الصباح وأن الفرج قادم ال محالة للشعب 
اليمني األبي الذي أذهل العالم بصموده في وجه أعتى عدوان 

في التاريخ.
وقال المقالح: كل شيء له نهاية، ال شيء يستمر على اإلطالق، 
وهذه محنة بينت الناس ومعادنهم، وهي نوع من الصهر الذي 

يفرز الذهب عن غيره، وسعادتي ال حد لها بزيارتكم.
وكان مفتي الجمهورية ألكثر من 40 عامًا القاضي العالمة محمد 
بن إسماعيل العمراني، الوجهة الثانية ضمن زيارات الهيئة الوزارية 
الذين تمنوا له الشفاء وكرموه بدرع يتناسب مع دوره الوطني ومكانته 

في المجتمع.
وعبر القاضي العمراني عن شكره وتقديره على هذا التكريم، وابتهل 

إلى الله أن يوفق الجميع إلى ما فيه خير للوطن.
من جهته أكد الدكتور أحمد األصبحي أثناء استقباله الهيئة الوزارية 

في منزله أن المؤتمر الشعبي العام وهب اليمن تجربة متميزة تتمثل 
في المصالحة الوطنية والحوار واألمن واالستقرار والتنمية والوحدة 
والديمقراطية وبناء مؤسسات الدولة وبسط نفوذها على مستوى التراب 

الوطني.
وعبر األصبحي عن شكره وتقديره لهذه الزيارة التي تأتي عقب 
زيارة الزعيم له.. وقال: وأنا ال انظر إلى موضوع المرض بأنه السبب الذي 
جمعنا، بقدر القيم التي جعلتنا جميعًا نلتقي مع بعض رغم الظروف 

والمتاعب، وإن شاء الله اليمن إلى خير.
وأشاد أعضاء الهيئة الوزارية المكلفة بزيارة الشخصيات الوطنية بدور 

الدكتور األصبحي باعتباره أحد رجاالت المؤتمر وأبرزهم وأول 
أعضاء اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام.

وخ��الل الزيارة تحدث اللواء الرويشان قائاًل: جئنا لزيارتك 
لالطمئنان عليك ولنتمنى لك موفور الصحة والعافية، وسنظل 

طاك فأنت أحد المعلمين في كل المجاالت.
ُ
على خ

كما أثنى وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى علي 
عبدالله أبو حليقة، على دور الدكتور أحمد األصبحي واالعتزاز 

به كشخصية مؤتمرية بارزة.
من جانبه لفت أمين عام الحزب القومي االجتماعي عبدالعزيز البكير 
الى أن الدكتور األصبحي أحد وأبرز قيادات المؤتمر الشعبي العام..الحزب 

الرائد.. حزب كل اليمنيين.
واختتمت الهيئة الوزارية بزيارة العالمة حمود بن عباس المؤيد الذي 
يعاني آالم المرض وأحزان الوطن الجريح الذي يتعرض ألبشع عدوان 

عرفه التاريخ للعام الثالث على التوالي.
وقد عبر أعضاء الهيئة الوزارية عن اعتزازهم وتقديرهم للعالمة 

المؤيد ومابذله من أجل الوطن، وكرموه بدرع عرفانًا بدوره الكبير.

واستعرض الزوكا االوض��اع االنسانية المأساوية التي يتسبب بها العدوان والحصار 
واألوضاع االقتصادية وعملية القتل الجماعي للمرضى والجرحى بسبب استمرار الحظر 
الجوي على مطار صنعاء من قبل التحالف.. مؤكدًا ان حجم الكارثة التي يتسبب بها هذا 
العدوان والحصار منذ عامين ونصف مهول في مختلف المستويات االنسانية والصحية 

واالقتصادية والنفسية.
وأكد أيضًا ان تحالف العدوان لم يكتف بعمليات القتل والتدمير بل يقوم بدعم الجماعات 
والتنظيمات االرهابية التي يتوسع نفوذها في بعض المحافظات وهو ما يمثل خطرًا على أمن 

واستقرار اليمن والمنطقة والعالم.
وأوضح االمين العام ان الشعب اليمني والقوى المناهضة للعدوان حريصة على السالم العادل 
والشامل الذي يحفظ لليمن وحدته وسيادته وعدم التدخل في شؤونه الداخلية ،لكنه لن يقبل 
ابدًا باالستسالم.. مشيرًا الى ان وضع اليمن تحت البند السابع وقرار 2216 الذي كان قرار 

حرب وفرض عقوبات على المواطنين اليمنيين ال يمكن لها ان تسهم في الحل.
ه الزوكا الى ان الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية االسبق رئيس المؤتمر  ونوَّ
الشعبي العام- قدم اكثر من سبع مبادرات لكنها لألسف لم تلق آذانًا صاغية ،باإلضافة الى 

المبادرة االخيرة التي اطلقها المجلس السياسي االعلى والتي ايضًا لألسف لم تلق أي استجابة 
،مشددًا على ان احالل السالم في اليمن يتطلب ايقاف العدوان ورفع الحصار والذهاب الى 

حوار مباشر بين اليمن والسعودية.
من جانبه اشار رئيس المعهد االوروبي للسالم مارتن جلينيس الى ان زيارته الى اليمن تأتي 
لالطالع عن كثب على االوضاع االنسانية المأساوية التي ال نظير لها في العالم وفي اطار الجهود 

الرامية الى دعم احالل السالم في اليمن عبر الحل السياسي وانهاء معاناة الشعب اليمني.
حضر اللقاء االستاذ خالد االكوع مستشار االمين العام للمؤتمر للشؤون الخارجية.

التقى االمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ 
عارف عوض الزوكا -السبت- برئيس المعهد االوروبي 
للسالم مارتن جلينيس، ومعه اندرو مرشل مستشار المعهد، 

وعبدالمجيد الفهد مندوب المعهد في اليمن.
وخالل اللقاء رحب االمين العام بزيارة رئيس المعهد االوروبي 
للسالم والتي ستمكنه من االطالع عن قرب على ما يعانيه الشعب 
اليمني من عدوان وحصار.. مشيرًا الى ان هذا اليوم يصادف 
الذكرى السنوية الثانية لمجزرة سنبان ،وغدًا سيصادف الذكرى 
السنوية االولى لمجزرة القاعة الكبرى وهي نماذج فقط للمجازر 
التي بلغ عددها اكثر من مائة مجزرة ارتكبها طيران تحالف 

العدوان السعودي والمستمرة حتى اليوم.

تنظيمية العدد:  
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6االثنين: 

الهيئة الوزارية للمؤتمر تكّرم العمراني والمؤيد والمقالح واألصبحي

األمين العام: قدم الزعيم أكثر من 7 مبادرات لتحقيق السالم 
العدوان لم يكتِف بالقتل والتدمير بل ويدعم التنظيمات اإلرهابيةفرض العقوبات على اليمنيين لن يسهم في حل األزمة

خالل لقائه رئيس المعهد األوروبي للسالم

الزوكا يعزي بوفاة حسن الطاهري
بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام األستاذ عارف عوض الزوكا برقية عزاء 
ومواساة في وفاة ، حسن عبدالقادر الطاهري مديرية السوادية محافظة البيضاء..

وعّبر الزوكا في برقية العزاء التي بعث بها الى والد الفقيد الشيخ عبدالقادر الطاهري 
ت قدرته- 

ّ
، وكافه آل الطاهري ، عن صادق العزاء وعميق المواساة، سائاًل المولى -جل

أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم 
أهله وذويه الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون..

ويعزي باستشهاد العرشي
بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام األستاذ عارف عوض الزوكا برقية عزاء 
ومواساة باستشهاد المساعد سيف محمد صالح العرشي، محافظة ذم��ار، والذي 

استشهد وهو يدافع عن الوطن في جبهات القتال..
وعّبر الزوكا في برقية العزاء التي بعث بها الى شقيق الشهيد/ العميد الشيخ ناجي 
محمد صالح العرشي واخوانه ، وكافة آل العرشي ، بمديرية المنار آنس، عن صادق 
ت قدرته- أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته 

ّ
العزاء وعميق المواساة، سائاًل المولى -جل

وعظيم مغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. 
إنا لله وإنا إليه راجعون

ويعزي في وفاة الشيخ جيرة
بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام األستاذ عارف عوض الزوكا برقية عزاء 
ومواساة بوفاة الشيخ على سعد على جبرة احد الشخصيات االجتماعية البارزة 

المشهود لهم بالمواقف الوطنية والتنظيمية بمحافظة ذمار..
وعّبر الزوكا في برقية العزاء التي بعث بها الى نجل الفقيد القيادي المؤتمري، الشيخ/ 
ناجي على سعد جيرة ، واخوانه ، وكافة آل جيرة ، مخالف الكميم مديرية الحداء ، عن 
ت قدرته- أن يتغمد الفقيد بواسع 

ّ
صادق العزاء وعميق المواساة، سائاًل المولى -جل

رحمته وعظيم مغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر 
والسلوان..إنا لله وإنا إليه راجعون

وُيعزي آل خماش
بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام األستاذ عارف عوض الزوكا برقية عزاء 
ومواساة في وفاة خماش صالح عبدالله خماش، إثر حادث مروري مؤسف أدى إلى 

وفاته وهو في ريعان شبابه.

وعّبر الزوكا في برقية العزاء التي بعث بها الى صالح عبدالله خماش والشيخ أحمد 
يحيى خماش، رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام، وإلى كافة آل خماش، بمديرية صريم 
ت قدرته- أن 

ّ
محافظة عمران، عن صادق العزاء وعميق المواساة، سائاًل المولى -جل

يتغمده بواسع رحمته وعظيم مغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله 
وذويه الصبر والسلوان.

ويعزي آل بلغيث
بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام األستاذ عارف عوض الزوكا برقية عزاء 

ومواساة بمقتل الشيخ مقبل أحمد حسين بلغيث في قضية ثأر قبلي..
وعّبر الزوكا في برقية العزاء التي بعث بها الى شقيق الفقيد الشيخ محمد أحمد 
حسين بلغيث، وكافة آل بلغيث، بمحافظة مأرب، عن صادق العزاء وعميق المواساة، 
ت قدرته- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته، وأن 

ّ
سائاًل المولى -جل

يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان..
إنا لله وإنا إليه راجعون

ويعزي بوفاة المناضل الجنيدي
بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام األستاذ عارف عوض الزوكا برقية عزاء 
ومواساة في وفاة المناضل المؤتمري العميد ناصر سالم الجنيدي، الذي وافاه األجل 
إثر مرض عضال ألمَّ به وعانى منه كثيرًا في الفترة األخيرة حتى اختاره الله سبحانه 

وتعالى إلى جواره، بعد حياة حافلة بالعمل الوطني.
وعّبر الزوكا في برقية العزاء التي بعث بها الى األستاذ سيف طاهر الجنيدي، نائب 
مدير شركة النفط باألمانة، وكافة آل الجنيدي، بمحافظة شبوة، عن صادق العزاء 
ت قدرته- أن يتغمده بواسع رحمته وعظيم 

ّ
وعميق المواساة، سائاًل المولى -جل

مغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
ويعزي باستشهاد كمال عاصم

بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام األستاذ عارف عوض الزوكا برقية عزاء 
ومواساة في استشهاد كمال عبدالناصر عاصم، وهو يؤدي واجبه الوطني في الدفاع 

عن اليمن ضد العدوان السعودي ومرتزقته في جبهة الساحل الغربي لليمن.
وعّبر الزوكا في برقية العزاء التي بعث بها الى والده العقيد عبدالناصر ناصر عاصم، 
ت قدرته- أن 

ّ
وكافة آل عاصم، عن صادق العزاء وعميق المواساة، سائاًل المولى -جل

يتغمد الشهيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم 

أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون
وُيعزي القيادي المؤتمري مطهر أحمد النور بوفاة شقيقه

بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام األستاذ عارف عوض الزوكا برقية عزاء 
ومواساة في وفاة الشيخ العالمة محمد أحمد الجنيد النور، الذي انتقل الى جوار ربه 

بعد حياة حافلة بالنضال والعطاء في سبيل الوطن.
وعّبر الزوكا في برقية العزاء التي بعث بها الى شقيقه الشيخ مطهر أحمد الجنيد 
النور، رئيس فرع المؤتمر بالدائرة )182( وكافة آل النور، بمديرية جبل راس 
ت قدرته- أن 

ّ
محافظة الحديدة، عن صادق العزاء وعميق المواساة، سائاًل المولى -جل

يتغمده بواسع رحمته وعظيم مغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله 
وذويه الصبر والسلوان.إنا لله وإنا إليه راجعون

ويعزي آل حيدرة
بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام األستاذ عارف عوض الزوكا برقية عزاء 
ومواساة في وفاة القيادي المؤتمري سالم عوض حيدرة، والذي كان احد قيادات 
المؤتمر النشطة والفاعلة والمشهود لها بالمواقف الوطنية والتنظيمية في مديرية 

خنفر.
وعّبر الزوكا في برقية العزاء التي بعث بها الى نجله حسين سالم عوض حيدرة، 
وإخوانه، وكافة آل حيدرة، بمحافظة أبين، عن صادق العزاء وعميق المواساة، سائاًل 
ت قدرته- أن يتغمده بواسع رحمته وعظيم مغفرته، وأن يسكنه فسيح 

ّ
المولى -جل

جنانه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
ويعزي آل العابد

بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام األستاذ عارف عوض الزوكا برقية عزاء 
ومواساة في وفاة اللواء حسين يحيى العابد، الذي انتقل الى جوار ربه بعد حياة حافلة 

بالنضال والعطاء في سبيل الوطن.
وعّبر الزوكا في برقية العزاء التي بعث بها إلى االستاذ عصام حسين يحيى العابد، 
أمين عام نقابة المهن التربوية والتعليمية، وإلى يحيى حسين يحيى العابد، وإخوانهم، 
وكافة آل العابد، بمحافظة صنعاء، عن صادق العزاء وعميق المواساة، سائاًل المولى 
ت قدرته- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته، وأن يسكنه فسيح 

ّ
-جل

جنانه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون

األمين العام يبعث عددًا من برقيات  التعازي

جلينيس: األوضاع اإلنسانية المأساوية في اليمن ال نظير لها في العالم

إحالل السالم يتطلب: 
 إيقاف العدوان

 رفع الحصار
  الذهاب إلى حوار       
     مباشر بين اليمن 

     والسعودية

العواضي ُيعزي بوفاة اللواء حسين يحيى العابد
بعث االمين العام المساعد للقطاع التنظيمي بالمؤتمر الشعبي العام 
االستاذ ياسر العواضي برقية عزاء ومواساة الى األخ االستاذ/ عصام 
حسين يحيى العابد، أمين عام نقابة المهن التربوية والتعليمية واألخ/ 
يحيى حسين يحيى العابد واألخ/ عبدالرحمن حسين يحيى العابد 
وإخوانهم.. وكافة آل العابد بمحافظة صنعاء.. األعزاء، في وفاة والدهم 
اللواء حسين يحيى العابد، الذي انتقل الى جوار ربه بعد حياة حافلة 

بالنضال والعطاء في سبيل الوطن.
وإننا اذ نشاطركم أحزانكم بهذا المصاب الجلل، لنعبر لكم عن صادق 
التعازي وعظيم المواساة.. سائلين الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد 
بواسع رحمته وغفرانه ويسكنه فسيح جناته إنه ولي ذلك والقادر عليه.. 
كما نسأل المولى جل وعال أن يعصم قلوبكم وجميع محبي الفقيد بالصبر 

وان يلهمكم السلوان.. 
إنا لله وإنا إليه راجعون

حازب ُيعزي بوفاة اللواء حسين يحيى العابد
بعث رئيس الدائرة التربوية بالمؤتمر الشعبي العام، عضو اللجنة 
العامة األستاذ حسين حازب برقية عزاء ومواساة إلى األستاذ عصام 
حسين يحيى العابد أمين عام نقابة المهن التربوية والتعليمية في وفاة 

والده.. جاء فيها:
األخ االستاذ/ عصام حسين يحيى العابد، أمين عام نقابة المهن 

التربوية والتعليمية
وإخوانه.. وكافة آل العابد بمحافظة صنعاء.. المحترمون

بأسى بالغ وحزن عميق تلقينا نبأ وفاة والدكم اللواء حسين يحيى 
العابد، الذي انتقل الى جوار ربه بعد حياة حافلة بالنضال والعطاء في 

سبيل الوطن.
وبهذا المصاب الجلل فإني باسمي شخصيًا وباسم الدائرة التربوية في 

المؤتمر الشعبي العام، أعبر لكم عن خالص العزاء والمواساة.
سائاًل العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة وعظيم المغفرة 

ويسكنه فسيح جناته ويلهمكم وذويكم الصبر والسلوان..
 إنا لله وإنا إليه راجعون

قوبلت ال��دع��وة التي وجهها 
مشائخ ووجهاء إب الى المجلس 
السياسي األعلى وحكومة االنقاذ 
والجهات ذات العالقة بمحاسبة 
المتورطين في االع��ت��داء على 
الزميل كامل الخوداني، بنشر 
وكالة »سبأ« تصريحًا على لسان 
م��ا أس��م��ت��ه م��ص��در أم��ن��ي أعلن 
أن الزميل ال��خ��ودان��ي مطلوب 
ل��ألج��ه��زة األم��ن��ي��ة وي��ط��ال��ب 

المواطنين باالبالغ عنه.
ولم يقدم المصدر األمني أي 
دالئل تثبت تورط الزميل كامل 
في أعمال تعرض الوطن للخطر 

-حسب زعمه.
وك��ان اجتماع موسع لمشائخ 

ووجهاء وأبناء محافظة إب -عقد السبت- 
اعتبر حادثة انتهاك حرمة منزل الزميل 
الصحفي كامل الخوداني وترويع أسرته 
وك���ذا اق��ت��ح��ام م��ن��زل ج���اره أح��م��د محمد 
العبدلي من قبل مسلحين »عيبًا أسود« 
وعماًل مشينًا يسيئ ال��ى األخ��الق القيمة 
والسلوك النبيل للمجتمع اليمني.. مشددين 
على ضرورة ومحاسبة المتورطين في ذلك.
وأشار االجتماع الى أن الشرائع السماوية 
واألع���راف القبلية واألخ���الق اإلنسانية ال 
تجيز جميعها انتهاك حرمات المنازل 
وترويع ساكنيها من نساء وأطفال أيًا كانت 

الدواعي والمبررات.

وأق��ر االجتماع تشكيل لجنة لمتابعة 
القضية الى جانب قضية تعرض مديرة 
إدارة التغذية ب��وزارة الصحة الدكتورة 
لينا اإلرياني لالعتقال أثناء تنظيمها دورة 

تدريبية.
وكانت حادثة االعتداء على منزل الزميل 
كامل الخوداني قد أث��ارت استياء وسخط 
ال��ش��ارع اليمني، فيما اعتبرت األوس��اط 
الحقوقية واالعالمية ونشطاء المجتمع 
المدني أن االتهامات التي وجهها -مساء 
السبت- مصدر أمني ال تعدو عن كونها 
محاولة للتغطية على جريمتهم بحق 

الزميل كامل الخوداني.

مشائخ إب يطالبون بمحاسبة المعتدين 
على الزميل الخوداني ومصدر أمني يتهمه 

بمحاولة تعريض الوطن للخطر


