
التقى االمين العام للمؤتمر الشعبي العام 
االستاذ عارف عوض الزوكا ومعه االمين العام 
المساعد للمؤتمر االستاذ ياسر العواضي وعضو 
المجلس السياسي األعلى عضو اللجنة العامة 
للمؤتمر االس��ت��اذ خالد الديني ونائب رئيس 
الدائرة الفنية الدكتور عبدالله ابو حورية ونائب 
رئيس فرع المؤتمر بأمانة العاصمة المهندس 
عايض الشميري بالعاصمة العمانية مسقط- 
الخميس- بالسفير الفرنسي لدى الجمهورية 
اليمنية كريسيتان تيستوت ونائب السفير 

ارمان ماركريان.
واستعرض االمين العام خالل اللقاء استمرار 
ال���ع���دوان ال��س��ع��ودي ال��غ��اش��م ف��ي التصعيد 
العسكري والجرائم التي يرتكبها بحق المدنيين 
وال��ت��ي راح ضحيتها اآلالف م��ن الشهداء من 
النساء واألطفال باإلضافة إلى عشرات اآلالف 

م��ن ال��ج��رح��ى ج���راء اس��ت��م��رار القصف اليومي 
لمختلف المحافظات اليمنية ،وكذا استهداف البنى التحتية والمدارس 

والمستشفيات والطرق والجسور.
وأشار االمين العام إلى ما يمارسه العدوان من حصار جائر ضد الشعب 
اليمني جوًا وبرًا وبحرًا وما سببه ذلك من كارثة انسانية ومجاعة تكاد تفتك 
بالماليين من الشعب اليمني نتيجة منع دخول السلع والمواد الغذائية 
والطبية وغيرها من مقومات الحياة اليومية، مشيرًا الى الحظر الجوي 

المفروض على مطار صنعاء والذي تسبب في منع اآلالف من المواطنين 
اليمنيين وخاصة المرضى من العودة إلى وطنهم وكذا منع اآلالف من الطالب 
اليمنيين من العودة الى خارج البلد الستكمال دراستهم وما يمثله ذلك من 

انتهاك سافر لكل القوانين والمواثيق واألعراف الدولية .
ونوه األمين العام إلى ما يمارسه العدوان ومرتزقته من سعي لتجويع 
الشعب اليمني عبر استخدام الجانب االقتصادي كورقة في عدوانهم 
من خالل محاولة نقل البنك المركزي اليمني وما يمثله ذلك من عقاب 

جماعي ضد الشعب اليمني كله، الفتا الى 
ان الجماعات االرهابية المدعومة من قبل 
العدوان السعودي باتت اليوم تسيطر على 
عدد من المحافظات والمناطق وهو ما ينذر 
بخطر يتهدد االم��ن واالستقرار ليس في 

اليمن فحسب بل في المنطقة والعالم. 
وأوضح االمين العام أن تشكيل المجلس 
السياسي االعلى جاء من اجل الحفاظ على 
مؤسسات الدولة من االنهيار، مشيرًا الى 
المبادرة التي اطلقها المجلس كأساس للحل 
الشامل والكامل والدائم الذي يجب ان يقوم 
على ايقاف كامل للعدوان برًا وبحرًا وجوًا 
ورفع تام للحصار الجائر وتشكيل سلطة 
تنفيذية توافقية تشمل مؤسسة الرئاسة 

والحكومة.
وأش��اد األمين العام بمستوى العالقات 
المتميزة التي تربط اليمن بفرنسا في مختلف المجاالت االقتصادية 
والتنموية، متمنيًا أن تلعب فرنسا دورًا في ايقاف العدوان ورفع الحصار 

وتحقيق السالم.
من جانبه أشار السفير الفرنسي كريسيتان تيستوت إلى العالقات التي 
تربط فرنسا باليمن.. مشيرًا إلى أنها عالقات متينة، مؤكدًا موقف بالده 
الداعم لوحدة اليمن وحرصها على إيقاف الحرب وتحقيق السالم في اسرع 

وقت ممكن.
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أمين عام المؤتمر يلتقي سفيري روسيا والصين ويطالب بموقف دولي لمنع جرائم السعودية

الزوكا يدعو فرنسا للعب دور في إيقاف العدوان ورفع الحصار وتحقيق السالم

انتقد موقف ولد الشيخ إزاء مذبحة قاعة عزاء آل الرويشان

المؤتمر يدعو تحالف العدوان إلى سحب قطعه العسكرية من المياه اإلقليمية اليمنية
صرح مصدر مسؤول بالدائرة السياسية للمؤتمر الشعبي العام بأن ما تحاول أن تثيره قنوات واعالم العدوان والعمالء والخونة من مغالطات 
بشأن باب المندب وسالمة المالحة فيه وأبعاد التصدي للقطعة العسكرية البحرية اإلماراتية للنقل واالمداد العسكري ُيجافي الحقيقة والواقع 
ويتالعب بحقائق األمور واالحداث.وأكد المصدر أن شعبنا وقوات الجيش ولجانه الشعبية ال�ُمّتحدين للعدوان الهمجي البربري ال ُيشكلون 
خطرًا على المالحة البحرية في باب المندب، وأن اليمن وشعبها هم أكثر من يهمهم ضمان أمن وسالمة مضيق باب المندب كبوابة أمن 
وسالم وتنقل حر لكل وسائل المالحة البحرية التي اعتادت وما زالت تقوم بتسيير خطوطها المالحية الناقلة إلمدادات النفط وكافة البضائع .
وفي السياق اكد المصدر بأن الجمهورية اليمنية كانت وكتزالت السّباقة للمناداة بأن يظل مضيق باب المندب ممرًا دوليًا آمنًا يستخدمه 
الجميع لكل نواحي النشاط االقتصادي والتجاري والمالحي بعيدًا عن أي محاوالت او أنشطة قد تجعله بحيرة صراع وتحرك للسفن العسكرية 

المعادية وتلك التي تنقل المرتزقة وإمدادات العمالء الى الشواطئ اليمنية.
ودعا المصدر في ختام تصريحه تحالف العدوان الى سحب القطع العسكرية المعادية من مياهه اإلقليمية ومن البحر األحمر وباب المندب.

للمرة السادسة.. طيران العدوان يستهدف 
مزرعة الزعيم صالح بعبس

عاود طيران العدوان السعودي الغاشم على اليمن أرضًا وإنسانًا 
ضرب المزارع والمصانع والمساكن والمنشآت العامة والخاصة 
واستهداف المواطنين األبرياء بالغارات الجوية المكثفة التي 
يشنها على العاصمة صنعاء وأغلب محافظات الجمهورية 
بطريقة هيستيرية تعكس نزعة الحقد الدفين الذين يسكن 

نفوس األسرة السعودية الحاكمة على شعبنا وبالدنا.
فقد قامت طائرات العدوان السعودي- يوم الخميس- وللمرة 
السادسة باستهداف المزرعة الخاصة بالزعيم علي عبدالله صالح 
في منطقة الجر بعبس، كما سبق وأن استهدفت منازله ومنازل 
أبنائه وإخوانه وأبنائهم وكل أقربائه في سنحان بيت األحمر، وفي 
صنعاء، وفي الحديدة ألكثر من مرة..يأتي هذا في الوقت الذي 
ُيحاول فيه النظام السعودي ومن خالل األمم المتحدة الوصول 
إلى هدنة على الحدود لمدة 72 ساعة، بينما يستمر في تصعيد 
عدوانه الوحشي واستهتاره بكل القوانين الدولية واإلنسانية، 
وبكل القيم واألخالق وتعاليم الدين اإلسالمي الحنيف التي تحّرم 
كل ما يقوم به نظام آل سعود ومن تحالف معه من ممارسات 
وع���دوان على شعب شقيق وج��ار، تجمعهما أواص��ر القربى 

والعقيدة والدين، بعيدًا عن نزعات الحقد والعدوان والتآمر.

المؤتمر يدين استهداف
 العدوان السعودي حصن بيت بوس

دان مصدر مسئول في األمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام 
استمرار جرائم نظام آل سعود االرهابي الكهنوتي بحق المواقع 
والمعالم األثرية والتراثية في اليمن، وآخرها جريمة استهداف 
حصن بيت ب��وس التاريخي بمحافظة صنعاء ي��وم الخميس 6 
أكتوبر2016م،واعتبر المصدر ان قصف طيران نظام آل سعود 
االجرامي البربري ،المتكرر والتدمير المتعمد للمواقع االثرية 
والتراثية يمثل استهدافًا ممنهجًا لتاريخ اليمن وحضاراته الضاربة 
جذورها في اعماق التاريخ، ويعكس حالة الحقد الدفين للعدوان 
وسعيه إلى طمس هوية وتراث الشعب اليمني.وأشار البيان إلى 
ان هذه الجريمة تضاف إلى سلسلة جرائم الحرب التي ارتكبها 
التحالف السعودي منذ بدء عدوانه على اليمن- قبل 18 شهرًا 
ماضية- في خرق واضح للمواثيق والقوانين واالتفاقيات الدولية 
المعنية بحماية التراث، والتي تجرم استهداف اإلرث الحضاري 
والتاريخي واالنساني في ظروف الحرب والنزاعات المسلحة، كما 
ات العالمية بتجنيب التراث اإلنساني  أنه يمثل تحديًا سافرًا للنداء

ات. في اليمن أي اعتداء
ودع��ا المصدر المنظمات الدولية واالنسانية وفي مقدمتها 
منظمة اليونيسكو إلى تحمل مسئولياتهم في حماية التراث 
االنساني، والعمل على إيقاف جرائم العدوان السعودي على اليمن، 
والضغط لحماية ما تبقى من المعالم والمواقع األثرية والتاريخية 
في اليمن باعتبار استهدافها استهدافًا للتاريخ والتراث االنساني 
العالمي. واش��ار المصدر الى استهداف طيران العدوان مئات 
المعالم االث��ري��ة وال��ق��الع والحصون التاريخية، وم��دن التراث 
االنساني، في معظم محافظات الجمهورية، والتي يرجع تاريخها 

إلى عصر ما قبل الميالد..

 على حدة سفيري روسيا والصين في مسقط حيث أطلعهما على بشاعة الجريمة التي ارتكبها تحالف العدوان السعودي باستهدافه قاعة عزاء آل الرويشان والتي 
ً
> التقى االستاذ عارف الزوكا- األمين العام للمؤتمر- أمس- كال

راح ضحيتها أكثر من 700 شهيد وجريح.
 وعبر األمين العام عن أمله في أن يكون لروسيا والصين موقف لوقف العدوان.. وانتقد الزوكا في ذات  الوقت موقف المبعوث الدولي اسماعيل ولد الشيخ الذي لم يكن بحجم الفاجعة، كما ان ارتكاب الجريمة المروعة دليل على 

أن العدوان السعودي يستهين باألمم المتحدة والمجتمع الدولي..

التقى االمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ عارف عوض الزوكا -أمس- بسفير جمهورية روسيا االتحادية في سلطنة عمان السيد انواربك 
فاضليانوف.

وخالل اللقاء أطلع االمين العام السفير الروسي على الجريمة البشعة التي ارتكبها تحالف العدوان السعودي عصر السبت في العاصمة صنعاء 
باستهدافه عزاء آل الرويشان والتي راح ضحيتها اكثر من 700 شهيد وجريح.

م الجرائم وتمت عن سبق اصرار وترصد من قبل العدوان الذي كان يعرف مسبقًا ان هناك عزاء ألسرة آل الرويشان.. 
ُ
وأكد الزوكا ان هذه المذبحة هي أ

مشيرًا الى هول الفاجعة التي اصابت الشعب اليمني جراء المشاهد المروعة للضحايا والجثث المتفحمة.
وعبر الزوكا عن امله في ان يكون لروسيا موقف تجاه هذه الجريمة وغيرها خاصة وأنها ترأس مجلس االمن الدولي حاليًا.. داعيًا مجلس االمن الى 
اتخاذ موقف قوي تجاه العدوان السعودي بعد هذه الجريمة البشعة،موضحًا ان الجريمة ارتكبت والمبعوث االممي اسماعيل ولد الشيخ موجود في 

الرياض ،منتقدا موقف ولد الشيخ الضعيف تجاه هذه الجريمة والذي لم يكن بحجم الفاجعة الكبرى التي اصابت الشعب اليمني.
من جانبه عبر السفير الروسي في مسقط السيد انواربك فاضليانوف عن اسفه لهذه الجريمة، معبرًا عن تعازيه الحارة ألسر الضحايا الذين سقطوا 

،مؤكدًا ان بالده تسعى إليقاف الحرب ووقف القتال والتوصل الى سالم ينهي معاناة الشعب اليمني.

الزوكا يلتقي سفير روسيا ويطالب مجلس األمن 
بمحاسبة السعودية  ووقف العدوان

ر من مغبة االنجرار 
ّ
مصدر مؤتمري يحذ

خلف الدعوات المشبوهة
حذر مصدر مسئول بالدائرة االقتصادية للمؤتمر الشعبي العام من مغبة االنجرار 
خلف الدعوات المشبوهة والتي يروج لها عناصر االخوان المسلمين ومرتزقه العدوان 

والذين يحاولون االثارة والزج بالمواطنين للتخريب وتبّنى أعمال خارجة على القانون.
ات األحادية التي اتخذها مرتزقة العدوان الذين ال شرعية  واوضح المصدر أن االجراء
لهم تجاه البنك المركزي تسببت بعدم صرف المرتبات وتعميق المعاناة ألبناء الشعب 
اليمني وهي جريمة تضاف الى جرائم الحرب التي يرتكبها العدوان السعودي والحصار 

االقتصادي المفروض على شعبنا ووطننا في البر والبحر والجو.
وأكد المصدر أن مرتزقة الرياض يحاولون استغالل الورقة االقتصادية والتالعب 
بأقوات المواطنين ومعيشتهم لتحقيق مالم يستطيعوا تحقيقه عسكريًا بقصف 
الطيران والبوارج والزحوفات والتحشيد للمرتزقة والتي واجهها شعبنا اليمني ببسالة 
وصمود أذهل العالم.وشدد المصدر على كوادر المؤتمر الشعبي العام واعضائه وحلفائه 
وكافه ابناء الشعب اليمني، على ضرورة االنتباه لمثل هذه الدعوات المشبوهة ومن 
يروجون لها وأن الشعب اليمني اثبت إنه لن يخضع لمحاوالت تركيعه وإذالله وسيفوت 

الفرصة على المتربصين وتحالف العدوان بقياده السعودية.
ودعا المصدر األمم المتحدة ومجلس األمن الدولي وصندوق النقد والبنك الدوليين الى 

تحمل مسئوليتهم تجاه معاناة الشعب اليمني..
ات العبثية التي طالت البنك المركزي من قبل عبدربه منصور  والوقوف ضد االجراء

ات يعد جريمة ضد اإلنسانية. هادي وان الصمت على مثل هذه اإلجراء

التقى االمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ عارف عوض الزوكا 
بسفير جمهورية الصين لدى اليمن السيد تيان تشي- أمس االحد- في 

العاصمة العمانية مسقط .
وفي اللقاء وضع االمين العام السفير الصيني في صورة ما جرى من 
مجزرة بشعة ارتكبها العدوان السعودي عصر السبت مستهدفًا صالة 
عزاء آل الرويشان بالعاصمة صنعاء ما أدى الى سقوط اكثر من 700 
شهيد وجريح حتى اللحظة ،مشيرًا الى انه لم يتم التعرف حتى اآلن على 
الكثير من الشهداء نتيجة تفحم جثثهم جراء هذه الجريمة االرهابية .
وأكد الزوكا ان ارتكاب العدوان هذه الجريمة المروعة في ظل وجود 
المبعوث االممي اسماعيل ولد الشيخ في الرياض اكبر دليل على ان 
العدوان السعودي يستهين باألمم المتحدة وبالمجتمع الدولي ويعرف 
مسبقًا انهم لن يتخذوا موقفًا من جرائمه سوى الشجب واالستنكار 
ولذلك يوغل في قتل وتدمير الشعب اليمني وال يهمه السالم ،منتقدًا 
في الوقت نفسه موقف ولد الشيخ الذي وصفه بالضعيف تجاه هذه 

الجريمة.
وقال الزوكا :لقد حان الوقت الن يكون لمجلس االمن موقف حاسم 

إليقاف العدوان السعودي على الشعب اليمني ونحن نتطلع لدور كبير 
تلعبه الصين، ونثق ان االصدقاء الصينين سيكون لهم موقف ايجابي من 
هذه الجريمة التي ارتكبها العدوان وسيلعبون دورًا في ايقاف العدوان 

ورفع الحصار .
وشدد االمين العام على ان الشعب اليمني لم يعد لديه خيار سوى 
الصمود في مواجهة هذا العدوان الظالم والغاشم وال يمكنه ان يستسلم 

لهذه الغطرسة التي تمارسها السعودية وتحالفها العدواني .
من جانبه عبر سفير جمهورية الصين الشعبية السيد تيان تشي عن 
صيب 

ُ
تعازيه ومواساته لكافة اسر الضحايا الذين سقطوا قائاًل: انه أ

باأللم والدهشة حين شاهد هذه الحادثة، مشيرًا الى انها تؤكد مرة اخرى 
على ان استمرار الحرب سيأتي بمزيد من الخسائر، وان الحل السياسي 

هو الحل الوحيد للقضية اليمنية..
وعبر السفير عن امله في سرعة ايقاف اطالق النار بدون شروط 
واستئناف المفاوضات والتوصل الى حل سياسي ينهي معاناة الشعب 

اليمني ويعيد السالم لليمن. 

األمين العام يلتقي سفير الصين ويدعو لموقف دولي إليقاف العدوان


