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األمين العام يستقبل ممثل منظمة »أطباء بال حدود«
استقبل األمين العام للمؤتمر الشعبي العام األستاذ عارف 
عوض الزوكا -األربعاء- ممثل منظمة أطباء بال حدود في اليمن 

السيد غسان أبو شار.
وفي اللقاء أشاد األمين العام للمؤتمر بالدور الذي تقوم به 
منظمة أطباء بال حدود في اليمن في ظل األوضاع السياسية 
واالقتصادية الصعبة الناجمة عن استمرار العدوان السعودي 
الغاشم والظالم على بالدنا منذ أكثر من عامين وكذا الحصار 
االقتصادي المفروض على شعبنا والذي ادى الى تدمير البنية 
التحتية وانهيار كامل للخدمات العامة بما فيها القطاع الصحي 

ونفاد مخزون األدوية.
واستعرض األمين العام للمؤتمر األوضاع االنسانية المتفاقمة 
في بالدنا جراء استمرار الحصار وإغالق مطار صنعاء الدولي 
وكذا ما يتعرض له ميناء الحديدة من تهديدات مستمرة من 
تحالف العدوان حالت دون وصول السفن المحملة باألغذية 
والمشتقات النفطية ومنع سفن االغاثة الدولية من الوصول 

للميناء ما ضاعف من معاناة اليمنيين.
وأشار األمين العام إلى أن الخطر االكبر الذي يواجه اليمن 
مستقباًل هو انتشار آفة اإلره��اب وسيطرته على عدد من 
المحافظات برعاية ودع��م من تحالف ال��ع��دوان السعودي 
ومرتزقته، محذرًا من مخاطر استفحال سيطرة الجماعات 

االرهابية على أمن اليمن والمنطقة والعالم برمته.
وعبر األمين العام للمؤتمر عن أسفه الشديد لتخاذل األمم 
المتحدة عن أداء دورها المفترض في وقف العدوان السعودي 
ورفع الحصار عن كاهل الشعب اليمني، مؤكدًا أن استمرار 
الصمت الدولي ازاء جرائم الحرب التي يرتكبها تحالف العدوان 

يشكل وصمة عار في جبين األمم المتحدة وكافة المنظمات 
الدولية المعنية بحقوق االنسان.

وأكد األمين العام استعداد المؤتمر الشعبي العام للتعاون 
الكامل مع منظمة أطباء بالحدود وبما من شأنه تذليل كافة 
العقبات والعراقيل أم��ام اضطالع المنظمة ب��أداء مهامها 

االنسانية.
من جانبه أك��د السيد غسان أب��و ش��ار أن منظمة أطباء بال 
حدود تقدم خدماتها للمواطنين دون تمييز بين توجهاتهم 
السياسية، مستعرضًا عددًا من االنشطة والبرامج الصحية التي 

نفذتها المنظمة والتدخالت التي اجرتها في الحاالت الحرجة 
الناتجة عن اصابات الحرب واإلعاقات الدائمة كمهام انسانية 

في ظل األوضاع التي تمر بها اليمن.
واس��ت��ع��رض الممثل المقيم للمنظمة الصعوبات التي 
تواجهها في أداء مهامها وفي مقدمتها اغالق مطار صنعاء 

الدولي ونفاد مخزون األدوية.
حضر اللقاء الدكتورة حنان حسين رئيس دائرة المرأة لتأهيل 

وتنمية المهارات.

استقبل الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية 
األسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام- خريجي دفعة أنصار 
الزعيم الصالح في الجبهة القانونية ضد العدوان من كلية 

الشريعة والقانون بجامعة صنعاء.
لقيت باسم الطالب الخريجين كلمة في اللقاء عّبروا 

ُ
وقد أ

فيها عن الشكر والتقدير للزعيم القائد على إتاحة هذه 
الفرصة ألبنائه الخريجين لاللتقاء به واالستماع إلى توجيهاته 
القّيمة.. مشيرين إلى أن تسمية هذه الدفعة بدفعة الزعيم 
الصالح تأتي تقديرًا ووفاًء واحترامًا لدور الزعيم علي عبدالله 
صالح صانع اليمن الجديد ومحقق الوحدة ورائد الديمقراطية.

هذا وألقى الزعيم كلمة في الحاضرين جاء فيها:
بسم الله الرحمن الرحيم

أرحب بالطالب والطالبات وأب��ارك لكم بالتخّرج الباهر إن شاء الله من جامعة 
صنعاء ومن الثانوية العامة في مديرية الوحدة فنبارك لكم جميعًا، ونرحب بطلبة 
الجامعة إلى ميدان العمل وإن شاء الله يكونون عند مستوى المسئولية وعند ُحسن 
ظن جماهير الشعب بأبنائنا الطالب والطالبات، فأحييكم ونبارك لكم بهذا التخرج 
الباهر، شاكرًا تسميتكم هذه الدفعة باسم الزعيم وأنتم الزعماء، وأبنائي الطالب 

ا علي عبدالله صالح فهو فرد من أفراد  والطالبات وكل أبناء الشعب هم الزعماء، أمَّ
المجتمع ما يهمه اللقب والتسمية، كل عود ينفح بشمه، برائحته بإخالصه لوطنه 
بصموده مع جماهير الشعب، أن ال يكون عدوانيًا على وطنه مثل الذين يتسكعون 
في الخارج في شوارع الرياض ويقولون إنهم يدافعون عن كرامة اليمن وعزتها 
وأعراض اليمنيين وأعراض اليمنيات يدافعون من من؟؟.. لو فرضنا، الحوثيون 
والمؤتمريون وحلفاؤهم هم أعداء اليمن.. وإال بالك ووتر وإال السودانيين وإال 
المرتزقة األجانب الذين يجلبونهم ليستعدوا على اليمن ويعتدوا على سواحلنا 
على مدننا وعلى قرانا.. وتدافعون عن كرامة اليمن.. أال تستحوا يا أولئك الوقحين 
تتكلمون عن اليمن يا مرتزقة ال تستحون ال ألفاظ وال إبداع وال لغة وال شيء كما 
خلقكم الله بلداء وأنتم كنتم عندي بلداء وستظلون بلداء، هكذا العمالء والبلداء 
يتبجحون في شوارع الرياض وتتكلمون بأنكم تدافعون عن الوطن، أنتم عدوانيون 
نا وتدمرون مزارعنا ومساكننا يا جبناء، تعالوا  ضد الوطن أنتم تقتلون أطفالنا ونساء

وجهًا لوجه اخرجوا من الرياض تعالوا عن طريق البقع عن طريق علبين عن 
طريق الطوال عن طريق مارب عن طريق عدن، تعالوا كفوا أذاكم وقولوا للطيران 
السعودي كفى، احنا ننزل فارس بفارس معكم كالشينكوف معنا كالشينكوف معكم 
خناجر معنا خناجر، تعالوا النساء هؤالء افضل منكم ، نسواننا ما اجملهن محجبة 
سوكم االجهزة حقكم وتبقون 

ّ
وثائرة داخل الميدان امرأة يمنية، وأنتم بالزنين يخل

تتسكعون في الشوارع، الشيخ زعطان الشيخ فلتان الشيخ فعالن، من مائتي ألف 
سعودي من ثالثمائة الف سعودي تبيعون وطنكم يا مرتزقة ، استحوا تعالوا أنا 
استقبلكم، معكم 2216 تعالوا على قرار 2216 طيب تعالوا احنا نرحب بكم 
خالص، انتم تطلبون المجتمع الدولي 17 دولة متحالفة طبقًا لقرار 2216 تعالوا 
انا ارحب بكم تعال يا هادي ورفاقك الذين على يمينك وعلى شمالك ال يهشوا وال 
ينشوا حلبتم السعودية فلوس خمسين مليون تطلعون بها الى مأرب تأكلوها 
وترجعوا 100 مليون مائتي مليون الى عدن تأكلوها وترجعوا حلبتم السعودية، 

روا عن 
ّ
مسكينة السعودية حلوب يا سعودية خلوا فلوسكم عندكم وإال تعالوا كف

سيئاتكم وأعيدوا بناء ما دمرتم وادفعوا تعويضات ألطفالنا ونسائنا، تعالوا لحسن 
الجوار بتتطلبوا ايران؟ ايران بجواركم ليس عندنا ايران، ايران بجواركم ليس عندنا 
ايران هنا ابناء سبأ وحمير وكندة وذي يزن هذه هي قبائل اليمن حمير تعالوا، انا 
والله أستحي وأنا أراهم في الرياض والنساء شامخات، شوفوا كيف البنات اليمنيات 
شامخات ما أحسنهن، احسن من وجوهكم، هؤالء البنات محتشمات في وطنهن، 
وأنتم في شوارع الرياض من دكان إلى دكان من مكتب إلى مكتب، واحد يقدم في 
خبرة، وواحد يقدم في زواج، وواحد يقدم في عالج، استحوا تعالوا خالص يكفيكم، 
سنتين ارتزاق كفاكم سنتين ارتزاق، شوفوا احنا عاصبين بطوننا، هؤالء كلهم ال 
هم عمالء إليران وال هم عمالء ألمريكا وال هم ألي دولة، بل عمالء للوطن، وكل إناء 
بما فيه ينضح، هؤالء كانوا عمالء من أول الثورة واآلن رجعوا إلى ماضيهم، عيب 
وا من الجنوب  فات من عادوا الثورة وكانوا مع االستعمار، الذين جاء

ّ
عليكم، هؤالء مخل

فات اإلمامة، كلهم في 
ّ
فات االستعمار والذين ذهبوا من الشمال كانوا مخل

ّ
كانوا مخل

خندق واحد كلكم أعداء للوطن.
مبروك ألبنائي الطالب والطالبات وأهنئكم على هذا التخّرج الباهر.

هذا وكّرم طالب الدفعة الواحدة واألربعين من كلية الشريعة والقانون بجامعة 
صنعاء وقيادة مكتب التربية والتعليم بمديرية الوحدة الزعيم صالح بدرع التحّدي 
والصمود..الدفعة التي حملت اسم أنصار الزعيم في الجبهة القانونية ضد العدوان 
اعتبرت التكريم تدشينًا لعملها القانوني لكشف جرائم العدوان ومالحقته قضائيًا 

أمام المحاكم الدولية.

استقبل خريجي دفعة »أنصار الزعيم الصالح«:

رئيس المؤتمر: المرتزقة باعوا وطنهم بثمن بخس ولن تنفعهم المملكة

ون أنفسهم مشائخ  أاّل يظلوا متسكعين في شوارع الرياض على خريجي الجامعات أن يكونوا عند مستوى المسؤولية الوطنيةعلى َمْن يس��مُّ

اليمن تودع المناضل السبتمبري محمد الخاوي
في موكب جنائزي مهيب يتقدمهم قيادات من المؤتمر 
الشعبي العام واعضاء في مجلسي النواب والشورى ومناضلي 
الثورة اليمنية، شيع اآلالف من ابناء الشعب فقيد اليمن الكبير 
المناضل السبتمبري الجسور اللواء محمد حاتم الخاوي الى 
مثواه األخير بعد الصالة على جثمانه الطاهر في مسجد 
الكبسي في القاع ومن ثم تم التحرك بموكب جنائزي حزين 

الى مثواه االخير ..
ه��ذا وق��د اش���اد المشيعون ب���دور فقيد ال��وط��ن الكبير 
والذي افنى حياته في درب النضال من اجل االنتصار للثورة 
والجمهورية واالستقالل والوحدة، وخاض في سبيل ذلك 
معارك ضارية كاحد ابرز منتسبي تنظيم الضباط االحرار 
الذي اطاح بالحكم الكهنوتي اإلمامي وقيام النظام الجمهوري 
على أنقاضه ، كما شارك الفقيد في معارك الدفاع عن الثورة 
والتصدي للجحافل اإلمامية واالستعمار والمخطط التآمري 
السعودي وال��ذي سقط بانتصار شعبنا اليمني في معركة 

حصار السبعين اليوم ..
واك��د المشيعون ان رحيل المناضل محمد الخاوي يمثل 
خسارة على شعبنا الذي فقد بموته احد الرموز الوطنية الذين 
جسدوا اعظم المواقف المنحازة للوطن والشعب ، فقد ظل 
مع ارادة الشعب اليمني مدافعًا عن الثوابت الوطنية بروح 

القائد السبتمبري النبيل .
الجدير بالذكر ان المناضل محمد الخاوي قد تقلد طوال 

سنوات عمره العديد من المناصب المهمة وش��ارك في 
تحقيق اه��داف الثورة اليمنية المجيدة في كل المواقع 
والمناصب المهمة التي اوكلت اليه الى ان توفاه الله الى 
جواره وهو يواصل نضاله الوطني من خالل مجلس الشورى 
..رحم الله فقيد اليمن واسكنه فسيح جناته والهم اهله 

وذويه الصبر والسلوان ..
 إنا لله وإنا إليه راجعون 

المتواجدون في الرياض مخلفات اإلمامة واالستعمار
إيران بجوار السعودية وليس في اليمن إال أبناء سبأ وِحمير

عقالن يواصل التعدي على 
صالحيات المجلس السياسي 

ورئيس الحكومة
يواصل طالل عقالن -وزير الخدمة المدنية- القفز 
على صالحيات رئيس المجلس السياسي األعلى ورئيس 
حكومة االنقاذ، بإصدار ق��رارات تعيينات عليا خارج 
صالحيته، ف��ي إص���رار على ع��دم االل��ت��زام بالقوانين 

النافذة.
إذ لم يكتِف الوزير عقالن بإصدار قرار غير قانوني 
بتعيين رئيس في رئاسة هيئة التأمينات، بل ذهب 
مؤخرًا الى إصدار قرار بتعيين شاب عشريني مستشارًا 

بمكتب رئاسة الجمهورية!
وت��داول ناشطون وحقوقيون على مواقع التواصل 
االجتماعي، وثيقة مسربة لقرار وزير الخدمة، بتعيين 
هاشم الحيفي من مواليد 1997م، مستشارًا لرئاسة 

الجمهورية- مطلع الشهر الجاري.
وط��ال��ب ال��وزي��ر ع��ق��الن، وزارة ال��م��ال��ي��ة بتحديد 
مستحقات المعين وإكمال معاملته ضمن موازنة مكتب 
رئاسة الجمهورية، في وق��ٍت يقضي موظفو الدولة 
المدنيون والعسكريون الشهر السابع من دون مرتبات.

محارق الفاشية السعودية تتواصل 
مذبحة في سوق المحرق وإبادة أسر في الجوف وصرواح وإصابة أطفال ونساء في رازح

تواصل السعودية ارتكاب جرائم حرب بحق ابناء الشعب 
اليمني بشكل يومي في ظل صمت دول��ي مخيف حيث 
تستهدف بغاراتها األسواق والمدارس والمنازل وسيارات 

المواطنين والمستشفيات وغيرها من االعيان المدنية.
وخالل االسبوع الماضي رصدت »الميثاق« العديد من 

جرائم الحرب ومنها:
في يوم األربعاء الماضي استشهد أربعة مواطنين وجرح 
أربعة آخرين جراء غارة شنها طيران العدوان السعودي 
األمريكي استهدفت سوقًا شعبية بمديرية حيران -حجة.
وأوضح مصدر مسئول بغرفة العمليات المشتركة أن 
طيران العدوان استهدف شاحنة مخصصة للتبريد والثلج 
كانت متواجدة في السوق لبيع المياه الباردة وقطع الثلج 
للمواطنين .. هذا وقد هرعت فرق اإلسعاف للسوق إلنقاذ 
المصابين كما تم نقل أربع جثث متفحمة إلى مستشفى 

حيران، اضافة الى أربعة مواطنين أصيبوا بجروح بالغة.
أم��ا في ي��وم الخميس فقد أعلن عن استشهاد ثالثة 
مواطنين وإصابة ثالثة آخرين بغارة شنها طيران العدوان 
السعودي استهدفت منزل المواطن محسن شيحان من 
أبناء منطقة الفيض بمديرية المتون -الجوف- ما أدى إلى 

استشهاده وإثنين من أفراد أسرته وإصابة ثالثة آخرين.
الجدير بالذكر أن غ��ارات طيران ال��ع��دوان والقصف 
المدفعي المتواصل في مديرية المتون قد تسببت في 

استشهاد نحو 50 مواطنًا خالل الفترة الماضية.
الى ذلك شن طيران العدوان السعودي -السبت- سلسلة 
غارات على منازل المواطنين بمنطقة محجزة في صرواح 
م��أرب أس��ف��رت ع��ن استشهاد مواطنين واص��اب��ة طفل 
وامرأتين بجروح خطيرة، حيث استهدف طيران العدوان 
منزل محمد احمد غراب في منطقة الضيف بصرواح ما 
أدى الى اصابة طفل وامرأتين، كما عاود طيران العدوان 
اس��ت��ه��داف المسعفين ب��غ��ارة اس��ف��رت ع��ن استشهاد 
المواطن محمد علي الطويل واحتراق سيارته.. هذا وقد 

تعرضت منازل المواطنين ألضرار كبيرة.
وكان طيران العدو السعودي قد شن -االثنين الماضي- 
غارة على الطريق العام في منطقة بركان بمديرية رازح 

ما أدى إلى إصابة 11 مواطنًا بينهم نساء وأطفال .
وأشار مصدر أمني إلى أن طيران العدوان شن غارة على 

منطقة األجاشر بمديرية كتاف .

هها لألمين العام لألمم المتحدة في رسالة وجَّ

ع اليمن يتطلب إيقاف العدوان وفك الحصار قبل عقد مؤتمر جنيف
ْ

الراعي: َوض
ه رئيس مجلس النواب يحيى الراعي رسالة الى األمين  وجَّ
العام للجمعية العامة لألمم المتحدة بخصوص االجتماع 
الذي سينعقد في ال�25 من الشهر الجاري في جنيف تحت 
عنوان »تمويل خطة االستجابة اإلنسانية لليمن للعام 

2017م«.. جاء فيها:
األمين العام للجمعية العامة لألمم المتحدة

أنتونيو جوتييرز.. المحترم
تحية طيبة

علمنا أنكم ستحضرون االجتماع ال��ذي سيعقد في 
العاصمة السويسرية جنيف في ال� 25 من شهر أبريل 
الجاري تحت عنوان تمويل خطة االستجابة اإلنسانية 
لليمن للعام 2017م , ونشكركم الهتمامكم بأوضاع 
ال��ي��م��ن، وحالتها ال��ي��وم تستدعي مثل ه��ذا االهتمام 
وإنقاذها من الحالة الكارثية واألوضاع اإلنسانية المأساوية 
لمواطنيها التي سببها ع���دوان دول التحالف بقيادة 
عي أنه رئيس  السعودية.. وسيحضر هذا االجتماع من يدَّ
ال���وزراء أحمد عبيد بن دغ��ر وه��و مع تحالفه يمطرون 
حتى اللحظة بالصواريخ والقنابل العنقودية والمحرمة 

دوليًا رؤوس شعبنا من األطفال والشيوخ والنساء وعامة 
الناس ويدمرون البنى التحتية ومساكن المواطنين وكل 
مقومات الحياة ويصنعون كوارث إنسانية ويستهدفون 

انهيار الدولة اليمنية.
األمين العام:

إن الوضع القائم يتطلب طرح األولويات حسب أهميتها 
والمتمثلة بإيقاف الحرب وفك الحصار البري والبحري 
والجوي وفتح مطار صنعاء وعدم االعتداء على أي مواقع 

جديدة ومنها ميناء الحديدة.
إننا نثق بقدرتكم على التفكير والحركة لوضع حد لهذه 
األزم��ة ومنع ح��دوث الكارثة اإلنسانية وانهيار الدولة 

اليمنية .
لوا خالص تحياتي .. وتقبَّ

يحيى علي الراعي
رئيس مجلس النواب - الجمهورية اليمنية
نسخة مع التحية :

- رئيس البرلمان السويسري
- رئيس البرلمان السويدي


