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حّمل المؤتمر الش��عبي الع��ام وحلفاؤه األمم المتحدة 
مس��ئولية تصعيد الع��دوان على اليمن أرضًا وإنس��انًا 
وإغ��اق المط��ارات وتعلي��ق الّرح��ات من وإل��ى اليمن 
واعتبرها مشاِركة في العدوان من خال اإلذعان إلرادة 

النظام السعودي وإماءاته على األمم المتحدة.
واعتبر مصدر إعالمي مسئول، بالمؤتمر الشعبي العام، صمت منظمة األمم 
المتحدة ، تجاه تصعيد العدوان السعودي، وجرائم اإلبادة الجماعية، وجرائم 
العقاب الجماعي بحق الشعب اليمني، اعتبر ذلك، مشاركة في الجريمة ، وتحواًل 
خطيرًا وغير مسبوق في اهداف المنظمة الّدولية، يتنافى مع مهامها األساسية، 
في حفظ األمن، وصون السلم واألمن الدوليين، ويتناقض كليًا مع مبادئ ميثاق 
األمم المتحدة ) المادة 2( القائم على مبدأ المساواة في الّسيادة بين جميع 
أعضائها ، ويتناقض كذلك مع قرارات مجلس األمن بشأن األزمة في اليمن، 
وتأكيداته المتكّررة، بالتزامه القوي بوحدة اليمن وسيادته واستقالله وسالمته 

اإلقليمية، والتزامه بالوقوف إل��ى جانب شعب 
اليمن ..وقال المصدر: إن رضوخ األمم المتحدة 
ات الّنظام السعودي يجعلها مشاِركة  إلم���الء
مشاركة مباشرة في العدوان على اليمن، والذي 
يتم بصورة بشعة ووحشية تتنافى مع القوانين 
اإلنسانية الدولية، وكل مواثيق حقوق اإلنسان, 
ه  األم���ر ال���ذي جعل النظام ال��س��ع��ودي وحلفاء
فون غاراتهم 

ّ
ي��ت��م��ادون ف��ي ع��دوان��ه��م ويكث

الجوية على المدن والقرى والمساكن والمصانع 
والطرق، وقتل المئات من المواطنين األبرياء، وبالذات خالل األسبوع الماضي 
ومنها المجزرة الوحشية والبشعة التي ارتكبها العدوان الثالثاء على أحد مصانع 
)أغذية األطفال( في العاصمة صنعاء ونتج عنها استشهاد وجرح العشرات من 

العمال والمواطنين .
إن إغالق المطارات وتعليق رحالت الطيران،إضافة الى الحصار البّري والبحري 
والجّوي المفروض على اليمن، منذ أكثر من 500 يوم ماضية، يعني بوضوح 
حرمان آالف المدنيين المرضى من الّسفر الستكمال عالجهم، وتقييدًا لحرية 
27 مليون يمني في الحركة والتنقل والسفر والعالج والتعليم، ويعني منع 
وصول المساعدات اإلنسانية من األغذية واألدوية والمواد التي ال ِغنى لليمنيين 
عنها لبقائهم على قيد الحياة.. ويعني ارتكاب جرائم حرب ضد االنسانية، 
ل في مجموعها، انتهاكًا 

ّ
ات تعسفّية تشك وفرض عقوبات جماعية، وإج��راء

سافرًا للقانون اإلنساني الّدولى، واتفاقيات جنيف، وكافة المواثيق والمعاهدات 

الّدولية، وقرارات مجلس األمن بشأن اليمن، بما فيها قرار مجلس األمن رقم 
)2216(، الذي شّدد في مضامينه على "أن األعمال التي تهّدد السالم أو األمن 
أو االستقرار في اليمن قد تشمل أيضًا انتهاك حظر توريد األسلحة، أو عرقلة 
إيصال المساعدة اإلنسانية إلى اليمن، أو إعاقة الحصول عليها، أو توزيعها في 

اليمن" )الفقرة 19(..
وأوضح المصدر أن إغالق المطارات وتعليق رحالت الطيران المدني، يعد 
انتهاكًا واضحًا لمبادئ القانون الدولي، وقانون البحار، واتفاقات الطيران المدني 
الدولي.. أكّد انه "ال يحق لألمم المتحدة وال ألي جهة كانت أن تجيز ضرب وقتل 

الشعب اليمني ظلمًا وعدوانًا, أو تسهل للمعتدي تنفيذ خططه العدوانية".
كما أن الّتصعيد غير المبرر للنظام السعودي ، بما ينجم عنه من توسيع 
ل��دائ��رة أع��م��ال العنف وانتشار للسالح ، وتهديد مباشر لمسار التسوية 
السياسية، وتقويض للجهود المحلية والدولية الّرامية لتحقيق األمن وإعادة 
السالم وحل األزمة اليمنية سياسيًا، فإنه في نفس الوقت إّنما يساهم في خلق 
بيئة خصبة النتشار الجماعات المسلحة، 
والتنظيمات اإلرهابية بما فيها، تنظيم 
القاعدة في شبه الجزيرة العربية، األمر 
الذي يثير استغراب وحيرة الشعب اليمني 
إزاء المواقف االزدواج��ي��ة لألمم المتحدة 
ومسئوليها، والتي تجمع بين القلق الدائم 
الستفادة تنظيم القاعدة من تدهور األوضاع 
السياسية واألمنية في اليمن، ووقوفها في 
نفس الوقت موقف المتفّرج تجاه التصعيد 
المتكرر للنظام السعودي، وتزويده للجماعات 
والتنظيمات اإلرهابية باألموال واألسلحة، وبالّتالي إسهامه المباشر، في إقالق 

وتهديد األمن والسلم الدوليين..
وناشد المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه مجلس األمن الدولي واألمين العام 
لألمم المتحدة بأن يعملوا على سرعة إيقاف العدوان، وعدم الخضوع إلرادة 
النظام السعودي وإصراره على قتل الشعب اليمني، وتدمير مقدراته الوطنية 
واالستمرار في الحصار الجائر الذي فرضته السعودية والدول المتحالفة معها 
على 27 مليون يمني بهدف قتل الشعب اليمني جوعًا, ومنع وصول اإلمدادات 

الغذائية والدوائية والّنفطية وكل ضرورات الحياة اإلنسانية.
وأهاب المصدر بكل أبناء شعبنا وقواته المسلحة واألمن واللجان الشعبية، 
التحلي بالمزيد من اليقظة والتصدي لكل أشكال العدوان بكل الطرق واألساليب.

األمين العام يعزي بوفاة الشيخ أحمد القشار
بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ عارف عوض الزوكا برقية 
عزاء ومواساة إلى االخ محمد احمد يحيى القشار، وإخوانه بوفاة والدهم القيادي 

في المؤتمر الشعبي العام، الشيخ احمد يحيى القشار..
 عن قيادة وهيئات وأعضاء المؤتمر 

ً
وعبر الزوكا باسمه شخصيًا ونيابة

الشعبي العام وأنصاره،  عن 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 يحيى الهادي
بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ عارف عوض الزوكا برقية 
عزاء ومواساة إلى االعالمي في قناة »اليمن اليوم« يحيي أحمد الهادي.. واألخ 
أنور الهادي.. وكافة آل الهادي بقرية روحان محافظة المحويت، وذلك في 
 عن قيادة 

ً
وفاة ولدهم محمد أنور الهادي..وعبر الزوكا باسمه شخصيًا ونيابة

وهيئات وأعضاء المؤتمر الشعبي العام وأنصاره، عن 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 الشيخ حسين صالح كريشان الجهمي
بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ عارف عوض الزوكا برقية 
عزاء ومواساة إلى الشيخ صالح بن حسين كريشان الجهمي وكافة ال جهم 

بمحافظة مأرب وذلك في وفاة والده الشيخ حسين صالح كريشان الجهمي..
 عن قيادة وهيئات وأعضاء المؤتمر 

ً
وعبر الزوكا باسمه شخصيًا ونيابة

الشعبي العام وأنصاره، عن 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 آل الجيش
بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ عارف عوض الزوكا برقية 
عزاء ومواساة إلى الشيخ محمد محسن الجيش.. وكافة آل الجيش، وذلك في 
استشهاد ولده منير الذي استشهد أثناء أدائ��ه الواجب الوطني في منطقة 
 
ً
المجاوحة بجبل المنارة بمديرية نهم.. وعبر الزوكا باسمه شخصيًا ونيابة
عن قيادة وهيئات وأعضاء المؤتمر الشعبي العام وأنصاره،  عن 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 الشيخ حسين الجماعي باستشهاد أخيه
بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ عارف عوض الزوكا برقية 
عزاء ومواساة إلى الشيخ حسين صالح الجماعي .. وكافة آل الجماعي بمديرية 
سنحان محافظة صنعاء، وذلك في استشهاد أخيه خالد صالح الجماعي أثناء أدائه 
 عن قيادة 

ً
الواجب الوطني في جبهة نجران.وعبر الزوكا باسمه شخصيًا ونيابة

وهيئات وأعضاء المؤتمر الشعبي العام وأنصاره، عن 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 آل سرحان
بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ عارف عوض الزوكا برقية 
عزاء ومواساة إلى الشيخ/ خالد عساج سرحان.. وكافة آل سرحان بمديرية نهم 
محافظة صنعاء، وذلك في استشهاد ولده ردفان الذي استشهد أثناء أدائه 
 عن قيادة وهيئات وأعضاء 

ً
الواجب الوطني..:وعبر الزوكا باسمه شخصيًا ونيابة

المؤتمر الشعبي العام وأنصاره، عن 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.

أخوكم/ عارف عوض الزوكا
األمين العام للمؤتمر الشعبي العام

األمين العام للمؤتمر يبعث عددًا من برقيات التعازي ي بوفاة المهندس عبدالواسع السفياني
ّ
الزعيم يعز

بعث رئيس الجمهورية السابق،رئيس المؤتمر الشعبي العام، الزعيم علي عبدالله صالح برقية 
عزاء ومواساة بوفاة المهندس عبدالواسع محمد عبدالواسع ، جاء فيها:

األخ الشيخ محمد عبدالواسع السفياني 
رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام الدائرة )59( جبل حبشي محافظة تعز

وكافة آل السفياني     حياكم الله
ببالغ األسى وعميق الحزن تلقينا نبأ وفاة نجلكم المهندس عبدالواسع محمد عبدالواسع الذي 
وافاه األجل وهو في قمة عطائه وريعان شبابه إثر حادث مروري مؤلم على طريق المخا, وهو 
حادث مفجع لكم ولألسرة كاملة.. ال نملك إال أن نسلم بقضاء الله وقدره الذي ال راد لقضائه وهو 

اللطيف والرحيم بعباده.
نعبر لكم عن صادق التعازي وعميق 

َ
إننا ونحن نشاطركم أحزانكم في هذا المصاب الجلل ل

المواساة باسمي شخصيًا وباسم قيادات وهيئات وأعضاء وأنصار وحلفاء المؤتمر الشعبي العام, 
سائلين المولى جلت قدرته أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته, وأن يسكنه فسيح جنانه , 

وأن يلهمكم جميعًا الصبر والسلوان..
 إنا لله وإنا إليه راجعون

علي عبدالله ص�ال�ح
رئيس الجمهورية السابق
رئي�س المؤتمر الشعبي العام

نناشد مجلس األمن الدولي عدم الرضوخ إلرادة النظام السعودي

حدة مسئولية تصعيد العدوان السعودي وإغالق المطارات
ّ

المؤتمر وحلفاؤه ُيحّملون األمم المت
صمت المجتمع الدولي مشاركة في جرائم العدوان ضد اليمن

نطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية في جرائم الحرب السعودية

المؤتمر يدين المذبحـة  بحق عمال مصنع العاقل بصنعاء

عّبر مصدر اعالمي بالمؤتمر الشعبي العام عن ادانته واستنكاره الشديدين 
للمجزرة البشعة التي ارتكبها طيران العدوان السعودي باستهدافه مصنع 
العاقل ألغذية االطفال- األربعاء- بمدينة صوفان بالعاصمة صنعاء ، وهي 
الجريمة التي أسفرت عن استشهاد اكثر من 14 واصابة آخرين ، معظمهم 
من النساء العامالت، في حصيلة أولية للجريمة التي اقترفها طيران العدوان 

السعودي، بحق االبرياء..
واعتبر مصدر في الدائرة اإلعالمية للمؤتمر الشعبي العام، أن هذه المجزرة 
المروعة التي يندى لها الجبين، تأتي امتدادًا لمسلسل الجرائم التي يرتكبها 
تحالف العدوان السعودي بحق المواطنين األبرياء منذ أكثر من 500 يوم 
ماضية، على إطالق عاصفة الحقد التي لم تفرق بين أهداف عسكرية ومدنية، 
ودمرت البشر والحجر، واستهدفت مصانع اغذية االطفال، والمستشفيات 

والمدارس والمعاهد واالسواق والمساجد والطرق والجسور.

مشيرًا إلى أن الجريمة الجديدة للعدوان السعودي بحق عمال وعامالت 
يمارسون حياتهم الطبيعية في مقر أعمالهم، لتؤكد مجدداً دموية هذا 
العدوان الذي تتعرض له اليمن ، وامعانه في استهداف المدنيين من أبناء 
الشعب اليمني، في تنصل واضح وصريح عن كل القوانين واالعراف الدولية بما 

فيها تلك المنِظمة للحروب.
واعتبر أن مثل هذه الجرائم تمثل انتهاكات خطيرة لحقوق االنسان، و 
تعكس حالة االفالس والتخبط التي أصيب بها تحالف العدوان السعودي 
وادواته في الداخل بعد فشله في تحقيق أي من أهدافه العسكرية، وسقوط 
كل مخططاته وأوهامه في النيل من صمود الشعب اليمني وصالبة وثبات 

أبطال الجيش واللجان الشعبية في كل ميادين المواجهة.
وأك��د المصدر ان هذه الجرائم الوحشية التي يرتكبها تحالف العدوان 
السعودي بحق اليمنيين والتي لم يسبق لها مثيل في تاريخ البشرية، 

تستدعي تشكيل لجنة دولية للتحقيق فيها وتقديم المسئولين عنها 
لة في المحاكم الدولية باعتبارهم "مجرمي حرب" ال ينبغي ان يفلتوا  للمساء

من العقاب..
واستغرب المصدر استمرار صمت المجتمع الدولي وفي مقدمته منظمة 
األمم المتحدة والدول األعضاء في مجلس األمن وكل المنظمات الحقوقية 
رتكب بشكل يومي بحق المدنيين في 

ُ
واالنسانية ازاء جرائم الحرب التي ت

اليمن، وهو ما يجعل مصداقية هذه المؤسسات والمواثيق والمعاهدات 
الدولية برمتها محل استفهام وشك كبيرين.

وتوجه المصدر باسم قيادة وقواعد وأنصار المؤتمر الشعبي العام بأصدق 
التعازي وخالص المواساة ألسر وأهالي شهداء الجريمة البشعة التي ارتكبها 
طيران العدوان السعودي بحق عمال وعامالت مصنع العاقل للمواد الغذائية، 

متمنيًا للمصابين الشفاء العاجل من اصاباتهم.

وفد المؤتمربرئاسة الزوكا زاره بمقر إقامته ..

السفير أحمد علي يثّمن عاليًا صمود شعبنا 
في وجــه العـدوان والحصار

قام وفد المؤتمر الشعبي العام المشارك بمشاورات الكويت برئاسة االمين العام للمؤتمر رئيس الوفد االستاذ عارف عوض 
الزوكا بزيارة قصيرة األربعاء لألخ السفير احمد علي عبدالله صالح بدولة االمارات العربية المتحدة استمرت لساعات ،تم خاللها 

االطمئنان على أحواله . 
ونقل الوفد لألخ السفير تحيات قيادة وأعضاء المؤتمر الشعبي العام وأنصاره وحلفائه وأبناء شعبنا اليمني العظيم .. هذا وقد 
ثمن السفير لوفد المؤتمر الشعبي العام هذه اللفتة الكريمة والزيارة التي تعبر عن مشاعر االخوة الصادقة في هذه الظروف 
العصيبة التي يمر بها الوطن وأبناء شعبنا اليمني العظيم.. مجددًا خاللها التأكيد على انه كان يتمنى ان يكون في وطنه وبين ابناء 
شعبه ليشاطرهم آالمهم ومعاناتهم وملحمة صمودهم العظيم، سائاًل الله العلي القدير ان يمّن على بالدنا وشعبنا بالفرج والسالم. 
كما ثمن االخ السفير احمد علي عبدالله صالح جهود الوفد الوطني المشارك بمشاورات الكويت وكل ما قدمه خالل الفترة الماضية 
بهدف انجاح المشاورات وإيقاف العدوان ورفع الحصار وإحالل السالم في بالدنا، محماًل وفد المؤتمر نقل تحياته وشكره لقيادة 
المؤتمر الشعبي العام وأعضائه وكوادره وأنصاره وحلفائه ولكل ابناء شعبنا اليمني العظيم الصامد والصابر في وجه العدوان 

الغاشم والحصار الجائر.

مصدر يسخر من فبركات 
إعالمية للعدوان السعودي

مجلس النواب حسم أمره وسيواصل عقد جلساته
سخر مصدر مسئول بالدائرة اإلعالمية للمؤتمر الشعبي 
العام، من فبركات اعالمية أوردتها صحيفة  )الشرق االوسط( 
ال��س��ع��ودي��ة، ضمن ح��م��الت ال��ع��دوان التضليلية، واكاذيبه 
الممنهجة، والتي تستهدف بالدرجة األولى تضليل الرأي العام 

من ابناء الشعب السعودي..
واعتبر المصدر فبركات )الشرق االوس��ط( حول استئناف 
مجلس النواب اليمني عقد جلساته، تأتي في سياق تبرير 
العدوان السعودي ومرتزقته لجرائم طيرانهم بحق المدنيين 
في منازلهم، والعمال في المصانع، واألطفال في المدارس، 
وكذا استمرار استهداف العدوان للمباني الحكومية والمنشآت 
الخدمية والطرق والجسور، وهي جرائم حرب ضد االنسانية، 
التسقط بالتقادم، وتمثل جميعها انتهاكات صارخة للقانون 

االنساني الدولي واتفاقيات جنيف وبروتوكوالتها االضافية.. 
واكد المصدر ان مجلس النواب، عقد جلسته األولى ، وحسم 
أمره ، كمؤسسة شرعية وحيدة في البلد، وسوف يواصل عقد 

جلساته وفقًا للدستور والئحته الداخلية،


