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المؤتمـر يدين بشــدة المجــزرة 
الســـعودية في الخـــوخة

دان مصدر مسؤول في المؤتمر الشعبي العام بشدة ارتكاب عدوان التحالف 
الذي تقوده السعودية مجزرة جديدة بحق المواطنين االبرياء باستهدافه 
سوقًا شعبيًا بمديرية الخوخة محافظة الحديدة ما ادى الى سقوط اكثر من 

)30( شخصًا بين شهيد وجريح . 
وأكد المصدر أن مسلسل ارتكاب الجرائم والمجازر ليس بجديد على تحالف 
العدوان السعودي الذي يواصل اعمال القتل واإلبادة الممنهجة للشعب اليمني 
على مدى العامين منذ بدء عدوانه الذي ستحل ذكرى انطالقه الثانية بعد 
ايام قليلة ،سيما في ظل استمرار الصمت الدولي على تلك الجرائم خاصة 
من قبل األمم المتحدة، ومجلس االمن الدولي، والقوى العظمى التي تدعي 
الدفاع عن حقوق االنسان والتي تمارس تناقضًا فاضحًا بين اقوالها ومواقفها 
الواقعية ازاء جرائم الحرب التي ترتكب من قبل العدوان السعودي على الشعب 
اليمني ،مؤكدا ان تلك المواقف المتناقضة والصمت المخزي هو الذي يشجع 
هذا العدوان الهمجي على التمادي في غيه واالستمرار في جرائمه دون رادع 
،بل ويمثل وصمة عار بحقهم كونه يخالف مسؤوليتهم القانونية واألخالقية 

واإلنسانية ازاء شعب يتعرض للقتل والتدمير دون أي مبرر أو سبب .

وقال المصدر :إن جريمة سوق الخوخة ستضاف الى قائمة سجل جرائم 
الحرب واإلبادة التي سيحاسب عليها تحالف العدوان السعودي، ومرتزقته 
وعمالؤه، كونها جرائم ال تسقط بالتقادم وسيأتي اليوم الذي يحاكمون عليها 

أمام المحاكم الجنائية الدولية إْن عاجاًل أم آجاًل.
وجدد المصدر التأكيد على أن هذه الجريمة لن تثني الشعب اليمني عن 
مواصلة صموده وثباته في مواجهة العدوان الذي كلما أوغل في ارتكاب 
المزيد من أعمال القتل وسفك ال��دم اليمني فإنه يزيد من قوة وتماسك 
وتوا من قوة حتى تحقيق 

ُ
وتالحم اليمنيين في مقاومة هذه الهمجية بكل ما أ

النصر على العدوان ومرتزقته  وجنوده المحتلين والغزاة الذين يدنسون 
التراب الطاهر لبعض اجزاء الوطن، كما انتصر عليهم في المراحل التاريخية 
المختلفة ..وعبر المصدر عن تعازي قيادة المؤتمر الشعبي العام السياسية 
ممثلة بالزعيم علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية االسبق رئيس المؤتمر 
الشعبي العام -الحارة ألسر الشهداء، سائاًل الله ان يتغمدهم بواسع رحمته 
وغفرانه مع االنبياء والصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقًا، وتمنياته 

للجرحى الشفاء العاجل. 

سخر مما ترّوج له أبواق العدوان ومرتزقته

المؤتمر: العدوان ومرتزقته يمارسون أبشع 
الجرائم بحــــق المعتقلين

سخر مصدر مسئول ف��ي دائ���رة العالقات الخارجية 
بالمؤتمر الشعبي العام مما ترّوج له وسائل إعالم 

ات وأكاذيب  ال��ع��دوان والمرتزقة من اف��ت��راء
حول تعّرض المعتقلين في السجون على 

ذمة قضايا مختلفة للتعذيب وممارسات 
انتقامية، من ِقبل ما أسموه بميليشيات 

الحوثي وصالح.
وأوضح المصدر أنه ال أساس من الصحة 
ات واألكاذيب التي تأتي من  لتلك االفتراء

نسج خياالت الدوائر االستخباراتية 
واإلعالمية التابعة للعدوان، وأن 
ات يأتي في  ترويج مثل هكذا ادعاء

إطار تزييف الحقائق والتضليل على 
الرأي العام المحلي واإلقليمي والدولي 

حول ما يمارسه العدوان وقادة المرتزقة 
من أعمال قتل ألبناء الشعب اليمني، وما يرتكبه 

العدوان من مجازر إبادة جماعية في حق المواطنين 
األبرياء، وهي المجازر التي ترقى إلى مستوى جرائم حرب يعاقب 

عليها القانون الدولي وكل المواثيق الدولية.
وأشار المصدر إلى أن قوات دول العدوان ومرتزقتها ممن يّدعون 
الشرعية هم الذين يمارسون أبشع الجرائم في حق المواطنين الذين 
تقوم باحتجازهم أو إلقاء القبض عليهم بدون وجه حق أو اختطافهم، 
وبالذات الذين يعبرون الطرقات العامة التي تربط بين العاصمة صنعاء 
وبعض المحافظات التي تسيطر عليها قوات العدوان والمرتزقة، 
أو أولئك الذين يقعون في األسر في جبهات القتال، الذين يتم قتل 
وذبح الكثير منهم وبنفس الطرق التي يستخدمها تنظيما القاعدة 

وداعش اإلرهابيان.
وأضاف المصدر: اننا نكرر مطالبتنا بوصول لجنة تقصي حقائق دولية 
ات  محايدة لالطالع على حقيقة ما يجري.. والوقوف أمام تلك االدعاء
ات المضللة، ومن ثم التحقيق في كل جرائم القتل  الكاذبة واالفتراء
والذبح والتعذيب واالختطاف التي تمارس في حق المواطنين اليمنيين 
األبرياء.. واالنتهاكات الصارخة لحقوق اإلنسان التي تقوم بها قوات 
دول تحالف العدوان.. ومرتزقتها، في مخالفة صريحة لمبادئ ميثاق 

حقوق اإلنسان، وللقانون اإلنساني الدولي، وكذلك في جرائم 
الحرب والعدوان التي تخالف قانون الحروب وقواعد 

االشتباكات المتعارف عليها دوليًا.
وق��ال المصدر: إن شعبنا اليمني الذي 
ي��ت��ع��رض للقتل وال��ت��دم��ي��ر وال��ح��ص��ار 
المفروض عليه منذ مايقارب العامين 
يجدد مناشدته لألمم المتحدة وكل 
المنظمات اإلنسانية الدولية وبالذات 
المعنية بحقوق اإلن��س��ان، أن تقوم 
بواجباتها وتتحّمل مسئولياتها 
لمنع استمرار العدوان الهمجي 
الغاشم وال��وح��ش��ي ال���ذي تقوم 
ب��ه دول تحالف ال��ع��دوان بقيادة 
السعودية، وإنهاء معاناة اليمنيين 
ج���راء ال��ح��ص��ار، وع���دم االل���ت���زام بدفع 
رواتب الموظفين والمتقاعدين المتوقفة 
منذ مايزيد عن ستة شهور بعد صدور قرار نقل 
البنك المركزي اليمني من مقره الدائم والدستوري في صنعاء 
عاصمة الجمهورية اليمنية، إلى عدن، في مخالفة واضحة وصريحة 
للدستور والقوانين النافذة، برغم التزام من أصدر قرار نقل البنك 
أمام األمم المتحدة ومجلس األمن الدولي والبنك الدولي وصندوق النقد 
الدولي وكل الهيئات والمنظمات الدولية المختصة بصرف كل رواتب 
وحقوق موظفي الدولة والمتقاعدين مدنيين وعسكريين في كل 
محافظات الجمهورية بدون استثناء، وأن المماطالت المستمرة بل 
وتسويف المسئولين عن هذا األمر قد ضاعف من معاناة كل اليمنيين 
ويهدد بحدوث كارثة مجاعة شاملة في عموم مناطق اليمن والتي 

بدأت مظاهرها في تهامة وبعض المناطق األخرى وبصورة مخيفة.
كما أدت هذه المماطالت حول صرف الرواتب إلى تدهور األوضاع 
االقتصادية العامة في البالد بسبب توقف الدورة االقتصادية المرتبطة 
برواتب الموظفين والمتقاعدين الذين استنفدوا كل مدخراتهم وباعوا 
كل ممتلكاتهم لتأمين الغذاء والدواء ألسرهم وأضحوا مهددين بالموت 

جوعًا.

في اجتماع برئاسة أبو راس

قيادات المؤتمر تشدد على وحدة الجبهة الداخلية

رأس الشيخ ص��ادق أمين اب���وراس نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام 
-الخميس الماضي- اجتماعًا ضم عددًا من قيادات المؤتمر وخصص لمناقشة 
المستجدات على الساحة الوطنية والتنظيمية .ون��اق��ش االجتماع آخر 
التطورات المتعلقة بالتصعيد العسكري الذي يمارسه العدوان السعودي 
الغاشم ومرتزقته في مختلف الجبهات واستمرار تشديد الحصار االقتصادي 
،حيث جدد االجتماع موقف المؤتمر المبدئي والثابت في مواجهة العدوان 
الخارجي للتحالف المكون من 17 دولة بقيادة السعودية، والذي ينطلق من 

قناعات فكرية في الدفاع عن الوطن ووحدته وسيادته واستقالله .

ن االجتماع التضحيات التي يقدمها ابطال الجيش واالم��ن واللجان  وثمَّ
الشعبية والمتطوعون من ابناء القبائل في مواجهة العدوان والغزاة والمحتلين 
ومرتزقتهم، مؤكدًا ان تلك التضحيات سُتكتب بأحرف من نور، كونها احبطت 
وستحبط كل المؤامرات التي يحيكها العدوان ومرتزقته لتمزيق اليمن 
واحتالل اراضيه وادخاله في اتون حروب وصراعات داخلية ال يستفيد منها 
سوى اعداء الوطن.. مترحمًا على ارواح كل شهداء الوطن الذين سقطوا جراء 

العدوان متمنيًا للجرحى الشفاء العاجل .
وشدد االجتماع على تعزيز وحدة الصف وتماسك الجبهة الداخلية ورفض 

أي محاوالت لشق الصف بين القوى الوطنية المواجهة للعدوان ممثلة بالمؤتمر 
الشعبي العام وحلفائه وانصار الله وحلفائهم ، داعيًا الى مواجهة وفضح 
االكاذيب التي يبثها اعالم العدوان السعودي ومرتزقتهم والتي تسعى يائسة 
الى اثارة الخالفات بين القوى المواجهة للعدوان ، مشيرًا الى ان صالبة وتماسك 
الجبهة الداخلية تستمد قوته من دفاعها عن ثوابت الوطن ومن واجب االنتماء 

ات ان تؤثر عليها. والوالء الوطني وال يمكن لمثل تلك االفتراء
ات والفعاليات  وفيما يتعلق بالجانب التنظيمي اش��اد االجتماع باللقاء
والمهرجانات التنظيمية التي تنفذها فروع المؤتمر الشعبي العام على 

مستوى المحافظات والمديريات وفقًا لموجهات العمل التنظيمي المقر من 
االمانة العامة لعام 2017م، مثمنًا مواقف قيادات واعضاء وكوادر وانصار 
المؤتمر وحلفائه على تفاعلهم مع تلك الفعاليات ، مؤكدًا ان تلك الفعاليات 
وبقدر ما تجسد مواقف المؤتمر الشعبي العام في مواجهة العدوان الهمجي 
الغاشم والحصار الظالم على شعبنا اليمني ،بقدر ما تعكس تالحم وصالبة 
وقوة وشعبية المؤتمر.وحث االجتماع على مواصلة تنفيذ برنامج النشاطات 

والفعاليات التنظيمية في مختلف المحافظات .
ها القرارات المناسبة . هذا وقد ناقش االجتماع عددًا من القضايا واتخذ ازاء

تضحيات أبطال الجيش واللجان والقبائل أحبطت مؤامرات تمزيق اليمن واحتالل أراضيهاالجتماع يحث على مواصلة برنامج النشاطات والفعاليات التنظيمية في المحافظات

الفعاليات عكست تالحم وق��وة وصالبة المؤتمر وشعبيتهي���ج���ب م���واج���ه���ة وف����ض����ح أك�����اذي�����ب إع�������الم ال����ع����دواننرفض أي محاوالت لشق الصف بين القوى المواجهة للعدوان

الجريمة لن تثني شعبنا عن مواصلة صموده في مواجهة العدوان

مؤتمر ونقابات المحويت يدينون استهداف القيادي حميد الحاج
 المحويت - سعد الحفاشي:

دان المؤتمر الشعبي العام بمحافظة المحويت ونقابات المهن الطبية والصحية واالطباء والصيادلة والمهن التعليمية والتربوية بالمحافظة جريمة استهداف 
النقابي والقيادي والناشط المؤتمري الدكتور حميد الحاج -عضو اللجنة الدائمة رئيس نقابة المهن الطبية والصحية بالمحافظة مدير مكتب الصحة بمديرية 
مدينة المحويت- بتفجير عبوة ناسفة على منزله السكني الكائن بمدينة الرجم مساء -األربعاء الماضي- مخلفة اضرارًا مختلفة في فناء المنزل ومسببة حالة من 

الذعر والهلع في نفوس اطفاله واهل بيته.
وقال البيان الصادر عنه قياد المؤتمر بالمحافظة: ان من قاموا بهذا العمل الجبان انما يسعون لزعزعة أمن واستقرار مديرية الرجم واإلخالل بسكينتها 
المسالم أهلها، ألهداف ومقاصد دنيئة التستهدف المذكور فحسب بل كل ابناء هذه المديرية الشرفاء وشخصياتها االجتماعية البارزة والفاعلة.. واكدت ان 
ات الجبانة والغادرة التي طالت  استهداف النقابي والقيادي المؤتمري الدكتور حميد الحاج واحدة من الجرائم المنظمة التي تضاف الى سلسلة جرائم االعتداء
كثيرين من قياديي وكوادر المؤتمر في عموم مديريات المحويت للنيل من المؤتمر وكوادره الشرفاء وقياداته الفاعلة.وطالب البيان السلطة المحلية واألجهزة 
األمنية بالمحافظة تحمل مسئولياتها في مالحقة المجرمين الذين تجرأوا على اإلقدام على استهداف المؤتمري حميد الحاج والكشف عن الدوافع التي ألجلها 

ارتكبوا هذه الجرائم الغادرة.
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أسعار االشرتاكات:
¿ ال�سركات وامل�ؤ�س�سات الأجنبية »200«دولر

¿  ال�سركات وامل�ؤ�س�سات اليمنية »500«ريال

العنوان:
اجلمه�رية اليمنية - �سنعاء- منطقة ع�سر اأمام 

م�ست�سفى �سبال�س متفرع من �سارع الزبريي..

تليف�ن: )466128-466129(

فاك�س: )208933(- �س.ب: )3777(

القربي يبحث مع ممثل االتحاد األوروبي إيقاف العدوان على اليمن
التقى الدكتور ابوبكر القربي األمين العام المساعد 
للمؤتمر الشعبي العام -األربعاء- بالسيد جين كريستوف 
ب��ي��الرد مساعد سكرتير وزارة الخارجية للشئون 

السياسية في وزارة خارجية االتحاد األوروبي.
وب��ح��ث ال��ل��ق��اء ت��ط��ورات ال��وض��ع في 

اليمن ومعاناة الشعب اليمني من 
العدوان والحصار وإغالق األجواء 
ام��ام ال��رح��الت الجوية، كما بحث 
ايضا دور االتحاد االوروبي في رفع 

المعاناة عن اليمنيين والتحرك 

للدفع بالحل السياسي وفقًا لخارطة الطريق المقدمة من 
وزير الخارجية االمريكي السابق جون كيري. من جانبه 
أكد السيد بيالرد ان االتحاد االوروبي يولي ما يجري في 
اليمن المزيد من االهتمام وانهم يعملون على تبني 
مواقف إلنهاء الحرب وتحقيق السالم وبما يحفظ 
أمن جميع دول المنطقة وعدم التدخل 
في شئونها وان الحل السياسي ومشاركة 
كافة القوى في صياغة مستقبل اليمن 

يجب ان يكون هدف الجميع .


