
تصريحات هاموند تستند لمصالح صفقات أسلحة 
باعتها بريطانيا للعدوان ضد اليمن

عون  ل سقوطًا اخالقيًا لمن يدَّ
ّ
جرائم آل سعود تمث

احترامهم وحمايتهم لحقوق اإلنسان

التقى األمين العام للمؤتمر الشعبي العام األستاذ عارف عوض الزوكا 
بأعضاء الهيئة الشوروية للمؤتمر الشعبي العام- السبت- بالعاصمة 

صنعاء.
وفي بداية اللقاء نقل األمين العام لقيادة وأعضاء الهيئة الشوروية 
تحيات الزعيم علي عبدالله صالح- رئيس الجمهورية السابق رئيس 
المؤتمر الشعبي العام- وشكره وتقديره لصمود وثبات كل أعضاء الهيئة 
الشوروية للمؤتمر في وجه العدوان السعودي الغاشم الذي يواصل قتل 
اليمنيين من األطفال والنساء والشيوخ والشباب وتدمير البني التحتية 
وكل مقدرات الشعب اليمني وفرض حصار جائر عليه منذ أكثر من 
عشرة أشهر في محاولة لتركيعه وإذالله والنيل من استقاللية قراره 
الوطني. وحّيا الزوكا قيادة وأعضاء الهيئة الشوروية، مؤكدًا أن هيئة 
ات من الرجال الذين  المؤتمر الشوروية تزخر بالقيادات والخبرات والكفاء
أسهموا في تأسيس المؤتمر الشعبي العام وكان لهم دور فاعل في بناء 

الدولة اليمنية الحديثة خالل العقود الماضية.
وقدم األمين العام للمؤتمر الشعبي العام خالل اللقاء عرضًا شاماًل 

ومفصاًل للجهود التي بذلها ويبذلها المؤتمر الشعبي العام وقيادته 
من أجل إيقاف العدوان السعودي ورفع الحصار الجائر والظالم على 
الشعب اليمني، مستعرضًا باستفاضة مشاركة المؤتمر لمشاورات جنيف 
ات األخيرة التي عقدت مع المبعوث  ومشاورات زيورخ بسويسرا واللقاء
األممي الخاص إلى اليمن السيد إسماعيل ولد الشيخ والنتائج التي تمخضت 

عنها.
وجدد الزوكا التأكيد على مواقف المؤتمر الشعبي العام الداعية إلى 

السالم والمشددة على ضرورة إيقاف العدوان ورفع الحصار .
واختتم األمين العام كلمته بالشكر والتقدير لكل أبناء الشعب اليمني 
وفي مقدمتهم قيادات وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه 
في مختلف محافظات ومناطق اليمن على صمودهم األسطوري وثباتهم 
ال��ذي أذه��ل العالم على مدى أكثر من عشرة أشهر، مؤكدًا أن قيادة 
المؤتمر ستظل وفية لشعبها ولقواعدها ولجماهيرها وأنصارها ولمبادئ 
وقيم المؤتمر الثابتة في الدفاع عن اليمن ووحدته واستقالله وسيادته.
كما حّيا الزوكا ثبات وصمود منتسبي القوات المسلحة واألمن واللجان 

الشعبية الذين يقدمون التضحيات ويقدمون أرواحهم رخيصة في 
سبيل الذود عن سيادة واستقالل اليمن ضد العدوان الخارجي في مختلف 
الجبهات، مؤكدًا أن ما يقدمونه صورة ناصعة بالوطنية سيسجلها التاريخ 

بأحرف من نور.
من جانبهم عّبر أعضاء الهيئة الشوروية للمؤتمر الشعبي العام عن 
شكرهم وتقديرهم لقيادة المؤتمر ممثلة بالزعيم علي عبدالله صالح- 
رئيس الجمهورية السابق رئيس المؤتمر الشعبي العام- ولكافة قيادات 
المؤتمر، كما عّبروا عن شكرهم وتقديريهم للمواقف الوطنية التي 
جسدها أعضاء الوفد الوطني )وفد المؤتمر الشعبي العام - ووفد أنصار 

الله( المشارك في المشاورات التي رعتها األمم المتحدة.
وأكد أعضاء الهيئة الشوروية ثبات مواقفهم مع كافة أبناء الشعب 
اليمني في مواجهة العدوان، مشددين على ضرورة أن يتوقف العدوان 
وُيرفع الحصار، مقدمين العديد من اآلراء والمالحظات والمقترحات 
لقيادة المؤتمر الشعبي العام حول العديد من القضايا التي أثيرت خالل 

اللقاء.
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االمين العام يؤكد تمسك المؤتمر بوقف العدوان ورفع الحصار الستئناف الحوار

المؤتمر يسخر من تصريحات وزير خارجية بريطانيا
العدوان على اليمن انتهك القوانين الدولية وميثاق األمم المتحدة

سخر مصدر مسؤول في المؤتمر الشعبي العام من 
تصريحات وزير خارجية بريطانيا فيليب هاموند وما 
تضمنته من اكاذيب وفبركات حول العدوان السعودي 

على اليمن.
وقال المصدر: ان تصريحات وزير خارجية بريطانيا 
بقدر ما تعد دلياًل واضحًا ودامغًا على مشاركة بالده 
في عدوان التحالف الذي تقوده السعودية على اليمن 
وما يترتب على ذلك من مسؤولية قانونية وجنائية 
وأخالقية جراء جرائم الحرب التي ترتكب بحق االبرياء 
اليمنيين فإنها تمثل سقوطًا اخالقيًا لمن يدعون 
احترامهم وحمايتهم لحقوق االنسان وحرياته خاصة 
والوزير البريطاني يعلم علم اليقين ان هذا العدوان جاء 
خارج كل السياقات القانونية وبالمخالفة لميثاق االمم 
المتحدة ولكل االعراف والمواثيق القانونية الدولية 

واإلنسانية .
وأضاف المصدر: ان كل ما يرتكبه العدوان السعودي 

هو قتل االبرياء واألطفال والنساء والشيوخ ،وتدمير 
البنى التحتية م��ن م���دارس ومستشفيات ومصانع 
وم��زارع وط��رق وجسور وك��ل ما له صلة بمتطلبات 
الحياة اليومية لإلنسان اليمني، وكل الشواهد الموجودة 
على الميدان تدحض مزاعم وأكاذيب وزير خارجية 
بريطانيا التي ال تستند ال��ى أي معلومات واقعية 

وحقيقية.
واستغرب المصدر ان تتزامن هذه التصريحات مع 
قيام العدوان السعودي باستهداف مستشفى منظمة 
اطباء بال حدود في محافظة صعدة للمرة الثالثة وهو 
االستهداف الذي دانته االمم المتحدة والمنظمات 
الدولية ،ومع نشر تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش 
عن استخدام العدوان السعودي ألسلحة محرمة دوليا 
ومنها القنابل العنقودية في العدوان على اليمن وغيرها 
من تقارير المنظمات الدولية التي تثبت حقيقة جرائم 
الحرب التي يرتكبها هذا العدوان الغاشم بحق اليمنيين 

،وما يقوم به من انتهاكات سافرة ومخزية للقانون 
الدولي واإلنساني .

وأش��ار المصدر ال��ى ان تصريحات وزي��ر خارجية 
بريطانيا تكشف حقيقة انها مستندة ال��ى مصالح 
مادية مكشوفة وواضحة من خالل صفقات االسلحة 
التي باعتها بالده للسعودية الرتكاب عدوانها ضد 
اليمن ،مذكرًا بأن الوزير نفسه كان اطلق قبل اشهر 
تصريحات دعا فيها الى اجراء تحقيقات دولية بشأن 
انتهاكات العدوان السعودي على اليمن للقانون الدولي 
قبل ان يتراجع اآلن ويدلي بتصريحات مناقضة تمامًا.

ودعا المصدر االمم المتحدة والمنظمات الدولية الى 
تحمل مسؤولياتها وإرسال لجان تحقيق محايدة للتأكد 
من حقيقة ما يرتكبه العدوان السعودي ومن يشارك 
معه من دول التحالف من جرائم حرب بحق اليمنيين 
بالمخالفة واالنتهاك الصارخ لكل مبادئ ونصوص 

القانون الدولي واإلنساني .
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المؤتمر سيظل وفيًا لجماهير الشعب ومدافعًا عن وحدة واستقالل اليمن
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خالل اجتماعه مع اعضاء الهيئة الشوروية :

للقي��ادة بمقترح��ات  وترف��ع  الوطن��ي  الوف��د  ب��دور  تش��يد  الش��وروية  الهيئ��ة 

األمين العام يبعث بعدد من برقيات التعازي

يعزي بوفاة الشيخ عبدالله الجفر
بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ عارف عوض الزوكا برقية عزاء ومواساة إلى 
الشيخ صالح شيخ الجفر.. وفريد عبدالله شيخ الجفر.. وإخوانه.. وكافة آل الجفر بمحافظة 

شبوة، وذلك في وفاة الشيخ عبدالله شيخ الجفر- عضو اللجنة الدائمة..
وعبر الزوكا باسمه شخصيًا وباسم األمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام وكافة قيادات وقواعد 

المؤتمر الشعبي العام، عن خالص العزاء والمواساة بهذا المصاب الجلل.
سائاًل العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة وعظيم المغفرة ويسكنه فسيح جناته 

ويلهمكم وذويكم الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون.

..ويعزي باستشهاد الشيخ محمد محسن النهمي
بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ عارف عوض الزوكا برقية عزاء ومواساة 
إلى الشيخ محمد عبدالولي النهمي- عضو مجلس النواب، والشيخ محسن هادي النهمي- 
رئيس فرع المؤتمر بالدائرة )204( مديرية ضوران آنس، وكافة آل النهمي بمحافظة 
ذمار، وذلك في استشهاد الشيخ محمد محسن النهمي- نجل رئيس فرع المؤتمر بالدائرة..
وعبر الزوكا باسمه شخصيًا وباسم األمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام وكافة قيادات 

وقواعد المؤتمر الشعبي العام، عن خالص العزاء والمواساة بهذا المصاب الجلل.
سائاًل العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة وعظيم المغفرة ويسكنه فسيح 

جناته ويلهمكم وذويكم الصبر والسلوان.إنا لله وإنا إليه راجعون

..ويعزي بوفاة محمد الوائلي
بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ عارف عوض الزوكا برقية عزاء ومواساة 
إلى األخ وليد محمد قاسم الوائلي- عضو اللجنة الدائمة بمحافظة إب، وذلك في وفاة والده..
وعبر الزوكا باسمه شخصيًا وباسم األمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام وكافة قيادات 

وقواعد المؤتمر الشعبي العام، عن خالص العزاء والمواساة بهذا المصاب الجلل.
سائاًل العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة وعظيم المغفرة ويسكنه فسيح 

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

ويعزي بوفاة الشيخ حسين هادي أبو سوده
بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ عارف عوض الزوكا برقية عزاء ومواساة 
إلى األخ عبدالوهاب حسين هادي أبو سوده.. وإخوانه.. وكافة آل أبو سوده بمحافظة 

عمران، وذلك في وفاة الشيخ حسين هادي أبو سوده..
وعبر الزوكا باسمه شخصيًا وباسم األمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام وكافة قيادات 

وقواعد المؤتمر الشعبي العام، عن خالص العزاء والمواساة بهذا المصاب الجلل.
سائاًل العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة وعظيم المغفرة ويسكنه فسيح 

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

المؤتمر يدين جرائم اإلغتياالت
 .... بقية

وأكد المؤتمر أن هذه الجرائم الغادرة لن تنال من صمود وعزيمة 
الشعب اليمني في مواجهة العدوان السعودي ومرتزقته.. ولن تثني 
قواه السياسية الوطنية وكل الشرفاء واألحرار عن مواقفهم الثابتة 
في التصدي للمخططات الرامية لتفتيت الوطن والنيل من مكتسباته 

والمساس بسيادته وأمنه واستقراره. 
وأه���اب المؤتمر الشعبي ال��ع��ام بالسلطات المحلية واألج��ه��زة 

األمنية تكثيف جهودها لتعقب العناصر االرهابية التي تقف خلف 
هذه الجرائم وسرعة تقديمهم للعدالة، ودعاها إلى االضطالع 
بمسئولياتها ورفع مستوى جاهزيتها لسد الثغرات األمنية ومواجهة 

التحديات التي تفرضها ظروف المرحلة.

»توشكا« يحرق معسكر البيرق
.. بقية

واعتبر المصدر أن العملية تمثل نجاحًا استخباراتيًا وعسكريًا 
للجيش اليمني واللجان الشعبية على ضوء النتائج والحصاد الذي أوقعه 

»توشكا« في معقل قيادة قوات الغزاة بمعسكر البيرق بمأرب.
وطبقًا لمصدر عسكري فإن اآلثار الكبيرة التي خلفها توشكا أمس 
األول بالمعسكر تمثلت بمصرع 120 ضابطًا من جنسيات مختلفة 
منهم 46 مرتزقًا و9 ضباط سعوديين بينهم ضابط كبير، و11 
قائدًا أجنبيًا خبراء في حرب الجبال التابعين لشركة )بالك ووتر(، 
وتدمير كتيبة توجيه طائرات بدون طيار كاملة، و6 طائرات أباتشي، 
و4 طائرات بدون طيار مجهزة بصواريخها كانت داخل هنجر كبير 

مجاور لغرفة توجيهها..
إضافة إلى تدمير تام لغرفة السيطرة واالتصال بأقمار التجسس 

والطيران الحربي.

مؤتمر الجوف ينفي تصريحات 
منسوبة إليه

نفى رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة الجوف الشيخ منصور 
العراقي، صحة التصريحات التي تداولتها مواقع إخبارية بشأن موقف فرع 

المؤتمر بالمحافظة من العدوان السعودي السافر على اليمن.
ات المنسوبة لفرع  وقال رئيس مؤتمر الجوف: إن تلك األكاذيب واالفتراء
المؤتمر في المحافظة، إنما تعكس حالة اإلفالس التي أصيب بها العدوان 
ومرتزقته ومحاوالتهم الترويج النتصارات زائفة ونشر أكاذيب الوجود 

لها إال في مخيالتهم المريضة.
وجدد الشيخ منصور العراقي التأكيد على موقف قيادة وقواعد وأنصار 
فرع المؤتمر الشعبي العام في محافظة الجوف الثابت والراسخ في رفض 
العدوان السعودي الغاشم على اليمن، والحصار المفروض على الشعب 
اليمني منذ عشرة أشهر بهدف تجويعه وإذالله وتركيعه وإدانة الجرائم 

التي يقترفها العدو بشعبنا.
وعبر رئيس فرع المؤتمر عن اعتزاز قيادات وكوادر وأنصار المؤتمر 
في محافظة الجوف بموقف القيادة الحكيمة ممثلة بالزعيم علي 
عبدالله صالح- رئيس المؤتمر الشعبي العام- الرافض للعدوان والحصار 
والمنحاز لخيارات الشعب اليمني في مواجهة كل أشكال الوصاية والهيمنة 
ومحاوالت اإلضرار بأمن واستقرار ووحدة اليمن أو المساس بسيادته على 

كامل التراب الوطني.
مشددًا على وقوف مؤتمر الجوف ومساندته التامة والمطلقة للسلطة 
المحلية وقوات الجيش واللجان الشعبية في بسط سلطتها على كامل 

مديريات المحافظة وتطهيرها من الغزاة ومرتزقة العداون.

دان مصدر في المؤتمر الشعبي العام جريمة التفجير االرهابي في ميدان السلطان أحمد -وسط العاصمة 
التركية اسطنبول- والذي راح ضحيته عشرات االبرياء بين قتلى وجرحى معظمهم من المواطنين االلمان.

وقال المصدر: إن هذه الجريمة تؤكد من جديد الخطر الذي يمثله الفكر والجماعات االرهابية على األمن 
والسلم في العالم، وكذا مخاطر توظيف هذه الورقة في الصراعات االقليمية.

ودعا المصدر كل دول العالم إلى اتخاذ خطوات عملية لمواجهة هذه اآلفة وتجفيف منابعها المالية والفكرية 
ووقف وإدانة كل أشكال الدعم والتمويل الذي تتلقاه الجماعات االرهابية وتجريم ومحاسبة كل من يقف خلفه 

سواء أكانوا دواًل أو منظمات أو افرادًا. 
وتقدم المصدر باسم قيادات وقواعد وانصار المؤتمر الشعبي العام بخالص التعازي والمواساة إلى الحكومة 

والشعب االلماني وأسر ضحايا التفجير االرهابي، متمنيًا للمصابين الشفاء العاجل.

المؤتمر يدين تفجيرات اسطنبول 
اإلرهابية ويعزي حكومة ألمانيا


