
اعتبر مصدر مسئول في الدائرة السياسية للمؤتمر الشعبي العام، اقرار مجلسي الشيوخ والنواب االمريكي بأغلبية 
ساحقة تشريعًا قانونيًا يتيح ألسر الضحايا الذين سقطوا في هجمات عام 2001م في نيويورك مقاضاة نظام آل 
سعود االرهابي- اعتبر إقرار القانون- إنتصارًا الرادة الشعب االمريكي، معتبرًا كذلك إقرار القانون المسمى "العدالة 
ضد داعمي االرهاب" ُيمثل ايضًا انتصارًا لقيم العدالة ودماء األبرياء من المدنيين الذين سقطوا في الهجوم االرهابي 

الذي طال برجي التجارة العالمي في الـ 11 من سبتمبر2001م..
)فيتو( مؤسسة الرئاسة في واشنطن، يعني ان الكونجرس خضع  وقال المصدر: إن تعطيل مجلسي الشيوخ والنواب لـ
لمصالح وضغوطات الشعب االمريكي وحقه في مقاضاة المتورطين في الهجوم االرهابي الذي اسفر عن مقتل اكثر 
من 3 آالف شخص، معتبرًا ان "فيتو" مؤسسة الرئاسة كان ناتجًا عن ضغوطات ومصالح سياسية تخضع لها مؤسسة 

الرئاسة، على عكس " الكونجرس" الذي يخضع لمصالح وضغوطات الشعب االمريكي..
ر المصدر بأن الجمهورية اليمنية كانت ومازالت من اوائل الدول التي إكتوت بنيران االرهاب، 

ّ
وفي هذا الصدد ، ذك

موضحًا ان مايسمى بـ"عاصفة الحزم" العدوان الذي يشنه نظام آل سعود على اليمن ارضًا وانسانًا منذ 18 شهرًا ماضية 
واسفر عن سقوط وجرح اكثر من 30 الف مدني،إنما هي عاصفة إرهاب تعد الوجه الثاني لجريمة برجي التجارة 
ر المصدر بدعوات المؤتمر الشعبي العام المبكرة ، للدول 

ّ
العالميين في نيويورك 11 سبتمبر2001م.. .كما ذك

العظمى وشركاء مكافحة االرهاب ، بمراجعة سياساتها التي دمرت منظومة األمن والسالم في المنطقة والعمل 
على تشكيل تحالف دولي لمكافحة االرهاب، وتجفيف منابعه الفكرية والمالية والسياسية، ومالحقة ومحاسبة كل 

المتورطين في تقديم الدعم لجماعات االرهاب والتطرف سواء من قبل الدول أو الجماعات أو االفراد.
وعّبر المصدر عن أمله في أن يوقظ إقرار قانون" جاستا" الضمير االنساني العالمي والعربي ، تجاه الجرائم االرهابية 
وجرائم االبادة الجماعية وجرائم الحرب ضد االنسانية، والتي يقترفها نظام آل سعود الهمجي االرهابي بحق الشعب 
اليمني على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي ، ومشاركة مؤسفة لعدد من الحكومات العربية التي ليس بينها وبين 
الشعب اليمني خالف ُيذكر، والتي تجاوزت القيم واالعراف الدوليه واالعتبارات االخالقية واالنسانية وتعاليم ديننا 

االسالمي السمحة..
ولفت المصدر الى أن استهداف طيران نظام آل سعود االرهابي للسجون في اليمن، بهدف إخراج العناصر المتطرفة 
الموقوفة على ذمة قضايا إرهاب، وكذا إنزال أسلحة واموال عبر الطيران للجماعات االرهابية في اكثر من محافظة 

، والدفع باآلالف من عناصر القاعدة وداعش من خارج اليمن وداخلها للقتال في اليمن، وتمكينها من السيطرة على 
مناطق جغرافية، يؤكد باالدلة المادية والشواهد الموثقة، حقيقة دين االرهاب وموطنه وحاضنته، كما يكشف بجالء 
السياسات الخاطئة لبعض الدول الكبرى وتغاضيها عن الدور المشبوه الممارس في دعم وتمويل ورعاية وتغذية 
التطرف واالرهاب من خالل دعم النظام السعودي في عدوانه على اليمن وبما من شأنه تهديد السلم واالمن الدوليين..

وجدد المصدر دعوته اعضاء الكونجرس إلى سرعة اصدار قرار بوقف كافة صفقات بيع األسلحة للنظام السعودي 
، والتي أكدت التقارير الصادرة عن مؤسسات حقوق االنسان- وفي مقدمتها منظمة العفو الدولية- استخدامها في 
ارتكاب "جرائم حرب" بحق المدنيين في اليمن وكذا تسخيرها في تسليح الجماعات االرهابية وعلى رأسها داعش 

والقاعدة..

اجرى األمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ عارف 
عوض الزوكا اتصااًل هاتفيًا- الخميس- بسفير الصين لدى 
الجمهورية اليمنية السيد تيان تشي نقل خالله تهاني قيادة 
المؤتمر الشعبي العام السياسية ممثلة بالزعيم علي عبدالله 
صالح- رئيس الجمهورية السابق رئيس المؤتمرالشعبي 
العام- وكافة قيادات وقواعد المؤتمر الى القيادة الصينية 
والحزب الشيوعي الصيني والشعب الصيني بمناسبة الذكرى 

)67( الستقالل جمهورية الصين الشعبية . الـ
وثمن الزوكا مواقف جمهورية الصين الشعبية تجاه اليمن 
في مختلف المراحل ،وما تقدمه من دعم ومساندة للشعب 
اليمني ،مؤكدًا ان عالقة الشعبين والبلدين الصديقين ستظل 
متينة وقوية ،مشيرًا الى ان المؤتمر الشعبي العام حريص 
ُدمًا خالل 

ُ
على الدفع بعالقاته مع الحزب الشيوعي الصيني ق

الفترة القادمة .

واستعرض االمين العام مع السفير التصعيد العسكري 
االخير للعدوان وما يرتكبه من مجازر بحق االطفال والنساء 
والشيوخ والحظر الجوي على مطار صنعاء والمعاناة االنسانية 
الناجمة عن ذلك بالنسبة للعالقين من المرضى خارج اليمن 
وما يخلفه الحصار من كارثة على ماليين اليمنيين الذين باتوا 

يفتقرون ألبسط مقومات الحياة المعيشية .
هذا وقد عبر السفير الصيني لدى اليمن السيد تيان تشي 
عن شكره وتقديره لقيادة المؤتمر الشعبي العام على 
رًا 

ِّ
التهنئة ،مؤكدًا عمق العالقات الصينية اليمنية ، مذك

بذكرى مرور 60 عامًا على اقامة العالقات الدبلوماسية بين 
الصين واليمن قبل ايام كثالث دولة عربية بعد مصر وسوريا 
،مجددًا دعم بالده لحل سلمي يوقف الحرب ويحقق السالم 

وينهي معاناة الشعب اليمني .
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التقى الشيخ جليدان محمود جليدان- عضو اللجنة العامة، االثنين الماضي- القائم بأعمال سفارة روسيا االتحادية بصنعاء سعادة السيد.اوليج دريموف .
وفي اللقاء اشاد الشيخ جليدان بالموقف الروسي حيال االزمة اليمنية والذي ينطلق من مواقفها المبدئية حيال مختلف القضايا في المنطقة والرافضة للعنف 

والفوضى والتصدي للمخاطر التي تمثلها التنظيمات االرهابية على أمن واستقرار المنطقة والعالم.
واستعرض الشيخ جليدان المجازر االخيرة التي يرتكبها العدوان بقيادة السعودية في حق المدنيين خالل األسبوعين الماضيين ومنها مجزرة حارة 
الهنود في مدينة الحديدة والمباني السكنية في إب وفي مديريات وقرى محافظة صعدة وعمران وبقية قرى ومدن محافظات الجمهورية، والتي اسفرت 
عن استشهاد المئات من األطفال والنساء والرجال وسقوط آالف الجرحى باالضافة إلى تدمير مئات المنازل والمنشآت العامة والخاصة والبنى التحتية، خالفًا 
عما تتعرض له بالدنا من عدوان بربري وحصار غاشم منذ 18 شهرًا، خلفت عشرات اآلالف من الضحايا المدنيين معظمهم من األطفال والنساء وكبار السن 

وأضعافهم من الجرحى ودمرت آالف المنازل والمنشآت العامة والخاصة. 
كما استعرض الشيخ جليدان اآلثار المترتبة على هذا العدوان من تدهور شامل للخدمات وتردٍّ لالوضاع االقتصادية والمعيشية للمواطنين.

وطالب عضو اللجنة العامة روسيا بممارسة مزيد من الضغوط عبر مجلس االمن لوقف العدوان والحصار وإنهاء معاناة الشعب اليمني، ووضع حد لمعاناة 
آالف اليمنيين العالقين في عدد من مطارات العالم.بدوره أشاد القائم بأعمال السفارة الروسية بالمبادرة التي قدمها المجلس السياسي االعلى، مطالبًا باقي 
األطراف بتلقف هذه المبادرة والتعامل معها بصورة ايجابية. كما أثنى القائم بأعمال السفير الروسي بموقف المؤتمر الشعبي العام، مؤكدًا ان المجتمع الدولي 

وفي مقدمته روسيا يعول على المؤتمر بقيادة الزعيم علي عبدالله صالح لعب دور محوري إلخراج اليمن من أزمته الراهنة.

جليدان يلتقي القائم بأعمال السفارة الروسية

أمين عام المؤتمر يهنىء القيادة الصينية بعيد االستقالل

ندعو روسيا لمزيد من الضغوط عبر مجلس األمن لوقف العدوان والحصار على بالدنا

الزوكا يعزي بوفاة الشيخ صالح ناصر طريق
بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ عارف عوض الزوكا برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ 
أحمد ناصر محمد طريق.. والشيخ خالد علي ناصر طريق.. والشيخ علي صالح ناصر طريق.. وإخوانه، 
وكافة آل طريق خاصة وآل كثير عامة، وذلك في وفاة المغفور له بإذن الله الشيخ صالح ناصر طريق 
الذي وافاه األجل بعد حياة حافلة بالعمل والعطاء في مختلف المجاالت.وعبر الزوكا باسمه شخصيًا 

 عن قيادة وهيئات وأعضاء المؤتمر الشعبي العام وأنصاره، عن خالص العزاء والمواساة.
ً
ونيابة

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 مهدي حسين علي هيكل
بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ عارف عوض الزوكا برقية عزاء ومواساة إلى األخ محمد 
مهدي حسين علي هيكل.. وكافة آل هيكل بمديرية نجره محافظة حجة، وذلك في وفاة والده المغفور له 

بإذن الله الشيخ مهدي حسين علي هيكل..

 عن قيادة وهيئات وأعضاء المؤتمر الشعبي العام وأنصاره، عن 
ً
وعبر الزوكا باسمه شخصيًا ونيابة

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.

ويعزي بوفاة القيادي  علي أحمد الشايف
بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ عارف عوض الزوكا برقية عزاء ومواساة إلى األخ الشيخ/ 
أحمد محمد راشد الشايف وأوالده، وكافة آل الشايف بمديرية النادرة محافظة إب.. في وفاة القيادي المؤتمري 

المهندس علي أحمد راشد الشايف..
 عن قيادة وهيئات وأعضاء المؤتمر الشعبي العام وأنصاره عن خالص 

ً
وعبر الزوكا باسمه شخصيًا ونيابة

العزاء والمواساة.سائاًل العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة وعظيم المغفرة ويسكنه فسيح جناته 
ويلهمكم وذويكم الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون.

أخوكم/ عارف عوض الزوكا
األمين العام للمؤتمر 

التقى األمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ عــارف عوض 
الزوكا ومعه الدكتور عبدالله ابو حورية نائب رئيس الدائرة الفنية 
عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر -الثالثاء- في العاصمة العمانية مسقط 
بسفير جمهورية ألمانيا االتحادية لدى اليمن الّسيد اندريا كاندر.وفي 
اللقاء استعرض األمين العام التصعيد االخير الذي يمارسه العدوان 
السعودي ومرتزقته في الجانب العسكري من خالل المذابح والجرائم 
التي ترتكب بشكل يومي بحق المدنيين في مختلف المحافظات والتي 
راح ضحيتها مئات الشهداء من االطفال والنساء ،وكذا تشديد الحصار 
المفروض على الشعب اليمني خاصة الحظر الجوي المفروض على 
مطار صنعاء والذي حرم اآلالف من المواطنين من العودة الى وطنهم 

خاصة كبار السن والمرضى .
واشار الزوكا الى التصعيد الذي يمارسه مرتزقة العدوان من خالل 
القرارات االخيرة ومنها موضوع محاولة نقل البنك المركزي اليمني 
والتي يسعى من خاللها العدوان السعودي ومرتزقته لممارسة عقاب 
جماعي وتجويع شامل للشعب اليمني ،منتقدًا في الوقت نفسه الصمت 
ات التصعيدية، مجددًا التأكيد على  الدولي ازاء هذه الجرائم واإلجراء
ان الشعب اليمني لن يركع او يستسلم وسيظل صامدًا في مواجهة 

العدوان مهما كانت الصعوبات والتحديات.
واستعرض االمين العام للمؤتمر المبادرة االخيرة التي اطلقها 
المجلس السياسي االعلى للحل ،معربًا عن امله في ان يلتقط الطرف 
اآلخر هذه المبادرة كأساس للحل الشامل والكامل القائم على ايقاف 
العدوان جوًا وبرًا وبحرًا ،ورفع الحصار بكافة اشكاله وصواًل الى تحقيق 

السالم .
وأعرب االمين العام عن شكر الشعب اليمني أللمانيا على دعمها 
ومساندتها له في مختلف المراحل .من جانبه جدد سفير ألمانيا لدى 
اليمن السيد اندريا كاندر دعم بالده لمساعي السالم، مشيرًا الى ان 
بذل على المستوى الدولي من اجل استئناف 

ُ
هناك جهودًا حثيثة ت

المشاورات والوصول الى حل يوقف الحرب ويحقق السالم وينهي 
معاناة الشعب اليمني .

أمين عام المؤتمر يلتقي
 سفير ألمانيا 

تحقيق منفصل في جرائم السعودية باليمن
ُيذكر أن المؤتمر الشعبي العام كان قد رحب بمصادقة الكونجرس األمريكي- في 14 سبتمبر الماضي- 
على قانون "العدالة ضد داعمي االرهاب" والذي ُيجيز رفع دعاوى قضائية ضد النظام السعودي في 

قضايا ارهاب.  
وقال مصدر في دائرة العالقات الخارجية بالمؤتمر: إن القانون الذي ُيزيل الحصانة السيادية عن 
حكومات الدول التي تتورط في هجمات تقع على أراضي الواليات المتحدة وُيمهد إلدانة ومقاضاة 
النظام السعودي على خلفية الهجوم االرهابي الذي طال برجي التجارة العالمي في الـ 11 من سبتمبر، 
ُيمثل انتصارًا لقيم العدالة ودماء األبرياء من المدنيين الذين سقطوا في تلك الجريمة االرهابية النكراء. 
وحث المصدر الكونجرس األمريكي على فتح تحقيق منفصل في الجرائم التي يرتكبها النظام السعودي 
في اليمن والتي راح ضحيتها عشرات اآلالف من المدنيين بين قتيل وجريح.. وكذا الدعم السعودي 

للجماعات االرهابية الناشطة في اليمن وسوريا والعراق وليبيا ولبنان.

مصدر مؤتمري يدعو إلى توحيد 
الصفوف لمواجهة العدوان

استنكر مصدر بالدائرة السياسية للمؤتمر الشعبي العام تكرار محاوالت بعض 
نشطاء المؤتمر الشعبي العام و" أنصار الله" في مواقع التواصل االجتماعي، إثارة 
ة للمؤتمر الشعبي العام وقيادته و" انصار  خالفات وتباينات داخلية، تحاول االساء
الله" وقيادتهم، في ظل عــدوان همجي بربري يستهدف اليمن ارضًا وانسانًا 
وتاريخًا وثقافة وتنمية، بقيادة قوى اإلرهــاب والتطرف والرجعية في أعتى 

األنظمة االستبدادية واإلرهابية في المنطقة والعالم..
وعبر المصدر عن أسفه الشديد النشغال هــؤالء- أيــًا كانت مسمياتهم او 
مواقفهم- بممارسات غير متوافقة مع المصلحة الوطنية العليا، ومتطلبات 
المرحلة الراهنة واللحظة التاريخية الفارقة، في حياة شعبنا اليمني العظيم، الذي 
يواجه منذ 18 شهرًا ماضية حرب إبادة جماعية وعدوانًا غاشمًا تكالبت عليه 
قوى االرهاب والتطرف والمال المدنس، مستهدفة مكتسباته الوطنية ممثلة 
في الثورة والجمهورية والوحدة والديمقراطية واالستقالل، وحقه في الحياة 
الكريمة. مشيرًا الى ان تكرار مثل هذه السلوكيات، بالتزامن مع ارتكاب نظام آل 
سعود االرهابي سلسلة جرائم حرب وجرائم حرب ضد االنسانية في محافظات 
الحديدة، إب ، صعدة، وغيرها من محافظات الجمهورية، لهو أمر مثير للحيرة 
والتساؤالت، حول الطرف المستفيد من إلهاء الرأي العام بمثل هكذا مهاترات 
ال يمكن تصنيفها غير في إطار البحث عن أدوار، وإثارة الفتنة، وتضع نفسها 
تلقائيًا ضد مصلحة الوطن اليمني الكبير، والذي هو" أكبر منهم ومن أي مكونات 
سياسية"،.ودعا المصدر نشطاء المؤتمر الشعبي العام وانصاره ومحبيه إلى الترفع 
عن الصغائر، وتوفير الجهود والطاقات نحو مواجهة العدوان الغاشم وبما يعزز 
صفوف جبهات المقاومة للعدوان ويرتقي لمستوى طموحات واهداف شعبنا 
اليمني العظيم ويحقق ارادته التي خرج للتعبير عنها في حشود ماليينية اذهلت 

العالم بعد عام ونصف من العدوان والحصار الجائر.

قانون »جاستا« لمقاضاة السعودية انتصار للعدالة ضد داعمي االرهاب

المؤتمر: السعودية خفضت الرواتب 
لتعويض خسائرعدوانها على اليمن

ات  ق مصدر مسئول بقطاع االقتصاد واإلدارة بالمؤتمر الشعبي العام بأن اإلجراء
َّ
عل

التي اتخذها النظام السعودي بتخفيضه للمرتبات وفرضه رسومًا وأعباء إضافية على 
الشعب السعودي بسبب خسائرها في العدوان علي اليمن تعكس سوء إدارة وتقدير 
لدى حكام النظام السعودي الحاليين ، وتبديدهم لألموال بما ال يخدم مصالح الشعب 
السعودي أو يعود عليه بالنفع ،أو على األمة العربية واإلسالمية وإنما في سبيل تدمير 
الدول العربية وإثارة الفتن والحروب والفوضى..وأوضح المصدر: "أّن األمر كان سيكون 
ات تحرير فلسطين والقدس الشريف"، وقال: "أّما  مقبواًل لو كان الهدف من هذه االجراء
أن يتم ذلك بسبب العدوان على اليمن، فاليمن ال يحتاج لتحرير، وإنما يحتاج لكف أذى 
النظام السعودي عن الشعب اليمني، والذي ليس بينه وبين الشعب السعودي أي خالف 

سوى العدوان الذي شنه آل سعود على اليمن دون مبرر .
 وأضاف المصدر: أن ممارسات النظام السعودي تأتي تنفيذًا لمخططات الكيان 
الصهيوني والتي تنهك الشعب السعودي وتحمله أعباء وتخلق له العداوات مع جيرانه.

في بيان لمصدر مسؤول في المؤتمر :


