
متابعات 3االثنين العدد:  
)1823(

 29 / أغسطس / 2016م  
26 / ذو القعدة / 1437هـ

األمين العام للمؤتمر يلتقي بسفير روسيا في سلطنة عمان

التقى االمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ عارف عوض 
الزوكا- األربعاء الماضي- بسفير جمهورية روسيا االتحادية في 

سلطنة عمان السيد انواربك فاضليانوف.
وفي اللقاء نقل االمين العام تحيات القيادة السياسية للمؤتمر 
ممثلة بالزعيم علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية السابق 
رئيس المؤتمر الشعبي العام الى الرئيس الروسي فالديمير 
بوتين، مجددًا شكر الشعب اليمني لروسيا على مواقفها 

المساندة لليمن في مختلف المراحل .
واستعرض الزوكا ما تتعرض له اليمن من عدوان غاشم من 
قبل التحالف الذي تقوده السعودية ،مشيرًا الى سقوط عشرات 
اآلالف من الشهداء والجرحى جراء القصف اليومي الذي دمر كل 
مقدرات الشعب اليمني ،وما يتعرض له اليمنيون من حصار 
جائر، ومن انتهاك ألبسط حقوقهم خاصة من خالل الحصار 
الجوي حيث يتواجد آالف اليمنيين العالقين في مطارات االردن 
والقاهرة ،وكذا محاولة العدوان ومرتزقته استهداف االقتصاد 

اليمني وما يمثله ذلك من مخاطر ستطال كل مواطن يمني .
كما اش��ار االم��ي��ن ال��ع��ام ال��ى المخاطر التي تحدق باليمن 
والمنطقة والعالم جراء توسع نفوذ التنظيمات االرهابية التي 
تتلقى دعمًا ومساندة من قبل العدوان السعودي ومرتزقته 
في الداخل، الفتًا الى ان تشكيل المجلس السياسي االعلى بناء 
على االتفاق بين المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وأنصار الله 
وحلفائهم جاء كضرورة للحفاظ على ما تبقى من مؤسسات 
الدولة وفي مقدمتها المؤسسات الدستورية المتمثلة بالبرلمان.
وعبر االمين العام عن الشكر والتقدير الكبيرين لألشقاء في 
سلطنة عمان وعلى رأسهم جاللة السلطان قابوس بن سعيد 
وحكومة وشعب عمان الشقيق على ما يقدمونه من دعم 

ومساندة للشعب اليمني .
من جانبه عبر السفير الروسي السيد انواربك فاضليانوف 
عن دعم بالده لجهود ايقاف الحرب وضرورة وجود حل سلمي 

لالزمة في اليمن وإنهاء معاناة الشعب اليمني.

الهمداني يرّحب بتقرير مجلس حقوق اإلنسان األخير.. 
مثنيًا على جهود المؤتمر وأنصارالله في هذا الجانب

ب األستاذ طه الهمداني- رئيس دائرة المنظمات  رحَّ
الجماهيرية بالمؤتمر- بالتقرير ال��ذي ص��در مؤخرًا 
عن مجلس حقوق اإلنسان العالمي في جنيف والذي 
شدد على ضرورة تشكيل لجنة محايدة للتحقيق في 
حجم االنتهاكات وجرائم الحرب التي يرتكبها العدوان 

السعودي في اليمن.
مشيدًا ب��ه��ذه ال��خ��ط��وة ال��ت��ي وص��ف��ه��ا  باإليجابية، 
داعيًا في الوقت ذات��ه إل��ى ض��رورة  أن تشمل الفترة 
التي تعرضت فيها اليمن للعدوان كاملة دون اجتزاء.. 
معتبرًا التقرير بالحالة  المتقدمة  التي من شأنها أن 

تخدم العدالة وتنتصر لإلنسان وحقوقه ..
كما أثنى على جهود وأدوار القوى السياسية الوطنية 
التي تقف في وجه العدوان والتي دفعت مخلصة من أجل 
إصدار التقرير المهم وعلى رأس تلك القوى - كما قال 
في تصريحه - المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه وأنصار 

الله وحلفاؤهم.
واه�������اب ال���ه���م���دان���ي ب��ك��اف��ة 
منظمات المجتمع المدني وفي 
مقدمتها الحقوقية واإلنسانية 
وال��ن��خ��ب ال��م��خ��ت��ل��ف��ة ال��ت��ع��اط��ي 
اإلي��ج��اب��ي م��ع التقرير واص���دار 
بيانات تأييد ل��ه والترحيب به 
والعمل م��ن أج��ل أن ي��رى النور 
،اضافة إلى تعزيز هذا الموقف 
الذي تبناه مجلس حقوق اإلنسان 
والعمل  لما يأتي بعده وع��دم 

االكتفاء به..
على اعتبار أن السير فيه والعمل على استكمال 
ات القانونية الالزمة في مجلس حقوق اإلنسان  االج��راء
يعتبر ان��ت��ص��ارًا للضحايا المدنيين ف��ي ب��الدن��ا وفي 

مقدمتهم األطفال والنساء وغيرهم .
مناشدًا جميع المعنيين والناشطين 
باستثمار هذا الخطوة والعمل بكل 
ما من شأنه دعمها وعدم التواكل أو 
االنتظار لحين يتم تشكيل اللجنة 
، ألن��ه ف��ي ه��ذه ال��ح��ال��ة - كما ق��ال - 
سيقوم ال��ع��دوان من خ��الل اللوبيات 
التي يمتلكها في الغرب على تعطيله 
وتحويله إل��ى اوراق ميتة في أدراج 
مجلس حقوق اإلنسان كما سبق وأن 
عطلت العديد م��ن المشاريع التي 
قدمت من دول  أعضاء في المجلس 
والتي كانت تتعلق بتشكيل لجان محايدة للتحقيق في 
الجرائم السعودية وعلى رأس تلك المشاريع ، المشروع 

الهولندي الذي عطله اللوبي السعودي األميركي..

بسبب الصراع على األموال.. قيادي بالمجلس 
العس�كري السعودي يقدم اس�تقالته

ق��دم ق��ي��ادي فيما يسمى بمقاومة 
إب استقالته والتي عزاها الى ما اسماه 
السلبية من قبل ما يطلق عليه المجلس 

العسكري بمحافظة إب.
وق��ال المدعو فيصل الشعوري وهو 
احد قادة مرتزقة الرياض في الشعاور 
ب��م��ح��اف��ظ��ة إب: ان���ه ق���دم استقالته 
لعدة أسباب من ابرزها التعامل غير 
المسئول لمايسمى المجلس العسكري 
ال��ذي يستحوذ على كل شيء مخصص 
ل��ل��م��ح��اف��ظ��ة ول����م ي���ع���ِط م���زي���دًا من 

التفاصيل.
واشار الشعوري في نص استقالته إلى 
أن مايسمى بالمجلس العسكري يقوم 
باسم المحافظة بااللتواء واالستحواذ 

على كل شيء  من مناصب ورتب وأموال 
وانه يحتفظ بها مع ما اسماهم بالموثوق 

بهم.

ووص����ف ال��ش��ع��وري م��اي��ط��ل��ق عليه 
المجلس العسكري بأنه جعل من ابناء 
المحافظة سخرية لباقي محافظات 

اليمن.
وق����ال: ب���أن ه���ذا المجلس ج��ع��ل منا 
"ش��ق��اة" وعبيدًا نتسابق على ارض��اء 
من اليرضى عنا ب��دون قيمة.. وأعلن 
استقالته وأرخها بيوم 26 أغسطس 

2016م.
ه��ذا وتحتدم خ��الف��ات بين مرتزقة 
الرياض في عدد من المحافظات بسبب 
الخالفات على تقاسم األموال واالسلحة 
واالستحواذ على النفوذ.. وقد أدت هذه 
الخالفات الى مواجهات بين المرتزقة في 

عدة مناطق من اليمن.

األمم المتحدة ترفض لجنة هادي وتوصي بإنشاء لجنة تحقيق دولية

الرعد: اليمكن السكوت على هذا الوضع الظالم في اليمن
تخبط وارتباك مخزيين أبداهما العمالء في حكومة هادي وذلك 
في اعقاب دعوة األمم المتحدة إلنشاء هيئة دولية مستقلة إلجراء 
تحقيقات شاملة في االنتهاكات للقانون الدولي االنساني والقانون 

الدولي لحقوق اإلنسان ارتكبتها جميع أطراف النزاع في اليمن.
وكانت »اللجنة الوطنية المستقلة« التي انشأها الفار هادي في 
ديسمبر الماضي قدمت قبل أيام تقريرها األول لألمم المتحدة إاّل 
أن مجلس حقوق االنسان باألمم المتحدة أكد في تقرير له أن لجنة 
هادي ال تتمتع بتعاون جميع األطراف المعنية وال يمكن لها العمل 
في جميع انحاء اليمن وبالتالي فإنها غير قادرة على تنفيذ أعمالها 

وفقًا للمعايير الدولية«.
وحملت تصريحات مفوض األمم المتحدة السامي لحقوق االنسان 
زيد رعد الحسين في هذا الشأن إش��ارات واضحة الى رفض األمم 

المتحدة تقرير اللجنة الوطنية لحكومة هادي، وُيفهم من توصيات مسئولي األمم 
المتحدة أن هادي وحكومته وبقية عمالء الرياض متهمون بارتكاب جرائم حرب بحق 

الشعب اليمني وينبغي محاسبتهم.
وأوصى الرعد المجتمع الدولي بانشاء هيئة دولية مستقلة إلجراء تحقيقات شاملة 

في اليمن.
وقال المفوض السامي لحقوق االنسان: »لم يعد من الممكن السكوت على مثل هذا 

الوضع الظالم والذي يتأخر المجتمع الدولي في االستجابة له لمدة طويلة«.
لة  وأضاف: »إن اليمنيين مازالوا يعانون في ظل غياب أي شكل من أشكال المساء

والعدالة في أن أولئك المسئولين عن االنتهاكات والتجاوزات يفلتون من العقاب«.

»الميثاق« أن الشعور  وفي هذا السياق أكدت مصادر مطلعة ل�
بالصدمة اليزال سيد الموقف لدى هادي وحكومته الذين انتقلوا 
من دائرة المسئولين عن تقديم قائمة بأسماء قتلة أطفال ونساء 
لتهم دوليًا في جرائم  وشباب اليمن الى قائمة المطلوب مساء
وانتهاكات عام ونصف حدثت في اليمن ونجم عنها قتل اآلالف 

من المدنيين.
وذكرت المصادر أن عمالء السعودية المقيمين في فنادقها 
باتوا في مأزق كبير لدى المحافل الدولية باعتبار أن مفوضية 
األم��م المتحدة لحقوق اإلنسان هي التي أب��دت تشكيل اللجنة 
ها واستبدالها بلجنة  الوطنية للتحقيق وهي التي قررت إلغاء

دولية أكثر حيادية وال تستثني أي طرف في تحقيقاتها.
وأشارت المصادر الى أن وزير حقوق االنسان في حكومة الرياض 
عزالدين األصبحي حاول تحميل األمم المتحدة مسئولية فشل التحقيق في انتهاكات 
اليمن وقال: »إن قرار مجلس حقوق االنسان في سبتمبر 2015م أكد على ضرورة 
دعم اللجنة الوطنية المستقلة بالتقنيات والعمل الفني وهو األمر الذي لم يتم كما 

يجب«.
ُيذكر أن المدعو األصبحي قلل في رد على مفوضية األمم المتحدة -نشر السبت- من 
أهمية رفضها لتقرير لجنة هادي ودعوتها المجتمع الدولي الى تشكيل لجنة دولية 

جديدة.
وقال: »إن أي تحقيق دولي اآلن لن يكون مجديًا«.. كما أشار الى أن قفز مجلس حقوق 

اإلنسان الى المطالبة بتحقيق دولي لن يحقق الهدف المرجو وهو العدالة واالنصاف.

األمين العام للمؤتمر يعزي االعالمي أحمد الذهباني بوفاة أخيه
بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ عارف عوض الزوكا برقية عزاء ومواساة إلى االعالمي أحمد محمد الذهباني .. وإخوانه.. وكافة آل الذهباني، 

وذلك في وفاة أخيه المغفور له بإذن الله المهندس خالد محمد الذهباني..
 عن قيادة وهيئات وأعضاء المؤتمر الشعبي العام وأنصاره، عن خالص العزاء والمواساة.

ً
وعبر الزوكا باسمه شخصيًا ونيابة

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

مكتب األمين العام: الزوكا ال يمتلك أو يدير صفحات على شبكات التواصل االجتماعي
نفى مصدر في مكتب األمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ عارف عوض الزوكا، صحة ما تنشره صفحات في شبكات التواصل االجتماعي تنتحل صفة 
األمين العام ومكتبه. واوضح المصدر أن األمين العام للمؤتمر ال يمتلك أو يدير أي صفحات على شبكات التواصل االجتماعي.. مشيرًا إلى أن مواقف وأنشطة 
االمين العام تنشر على الصحف الرسمية للمؤتمر )المؤتمرنت، الميثاق(. داعيًا كافة فعاليات المؤتمر وكوادره وكذا وسائل االعالم إلى توخي الحذر وتجنب 

الوقوع ضحية مثل هذا التزوير والدس الرخيص.

ي ضحايا )زلزال إيطاليا(
ّ
المؤتمر الشعبي العام ُيعز

عّبر مصدر مسئول في االمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام عن تعازيه للحكومة والشعب االيطالي في ضحايا الزلزال الذى ضرب وسط إيطاليا، وارتفعت حصيلة ضحاياه الى 
247 قتياًل، حسبما أعلنته وكالة الحماية المدنية- الخميس.. وعّبر المؤتمر الشعبي العام عن خالص تعازيه ومواساته ألسر ضحايا الزلزال، وأطيب تمنياته للمصابين بالشفاء 
العاجل، مشيرًا الى ُعمق أواصر الصداقة وعالقات التعاون التى جمعت بين البلدين والشعبين الصديقين..وضرب الزلزال، الذي بلغت قوته 6.4 درجات على مقياس ريختر، 

بلدات وقرى جبلية في وسط ايطاليا في ساعة مبكرة من صباح األربعاء ملحقًا أضرارًا بشرية ومادية كبيرة.

اللجنة الرئيسية لمجلس الشورى تناقش دور المجلس في المرحلة الراهنة
استهلت اللجنة الرئيسية لمجلس الشورى أعمالها أمس األحد برئاسة 
نائب رئيس المجلس األخ محسن العلفي، بمناقشة دور المجلس في 

المرحلة الحالية.
وفي االجتماع الذي حضر جانبًا منه عضوا المجلس السياسي األعلى 
جابر عبدالله غالب، ومحمد النعيمي، جرى استعراض الظروف القاهرة 
التي يعيشها أبناء الشعب اليمني نتيجة العدوان الظالم على اليمن وما 
له من تأثيرات مؤسفة على األوضاع االقتصادية والسياسية، مما تسبب 

في توقف أعمال المؤسسات الدستورية على مدى عام ونصف.
وقد حيا عضوا المجلس السياسي األعلى تماسك مجلس الشورى في 
ظل هذه األوض��اع، والتزام أعضائه الموقف الوطني الثابت رغم كل 

التحديات والصعاب.
وأك��دا دق��ة وحساسية المرحلة التي يمر بها ال��وط��ن، معتبرين 
ات سياسية  مجلس الشورى بما فيه من خبرات وطنية وقدرات وكفاء
واقتصادية، خير سند على مواجهة التحديات الراهنة بتضافر كافة 

الجهود الوطنية المخلصة.

وقد رحب نائب رئيس مجلس الشورى وأعضاء اللجنة الرئيسية 
بعضوي المجلس السياسي األعلى .

واستعرض االجتماع نتائج لقاء أعضاء مجلس الشورى برئيس ونائب 
رئيس المجلس السياسي األعلى األسبوع الماضي.

وبحث االجتماع الجوانب المتعلقة بتنسيق كافة الجهات التشريعية 
والتنفيذية المختصة لمواجهة التحديات واالختالالت االقتصادية بما 

يضمن استقرار األحوال المعيشية للمواطنين.
وتقرر في االجتماع تشكيل لجنتين اقتصادية وسياسية إلعداد 

تصور حول معالجة األوضاع االقتصادية.
وأقر االجتماع مواصلة أعمال المجلس بما يساهم في تالفي االختالالت 

الناجمة عن العدوان على اليمن.
وط��ال��ب االجتماع األم��م المتحدة بتيسير ع��ودة ال��وف��د الوطني 

لمشاورات السالم بالكويت إلى صنعاء وإنهاء احتجازه غير المبرر.
هذا وقد استعرض االجتماع محضر الجلسة السابقة وأقره.

عناصر إرهابية تنتقل من عدن و أبين وشبوة للقتال في نجــران

وصلت المجاميع األولى من عناصر تنظيم القاعدة وداعش والسلفيين 
واالخ��وان المسلمين- والذين كانوا يقاتلون الى جانب ق��وات تحالف 
العدوان في شبوة وأبين ولحج- وصلت، أمس، الى األرض السعودية 
في طريقهم الى جبهات القتال في نجران وجيزان وعسير لمواجهة 

الجيش واللجان الشعبية.
»الميثاق« أن المدعو حسين عرب والمدعو  وذكرت مصادر مطلعة ل�
هاني بن بريك وعدد من مرتزقة الرياض وقيادات من تنظيم القاعدة 
وداعش والسلفيين قد التقوا قبل شهر في عدن بناًء على توجيهات 
من الفار هادي وبن دغر لتسهيل مهمة نقل اآلالف من اإلرهابيين من 
عدن وأبين وشبوة للقتال الى جانب الجيش السعودي بناًء على مقترح 
تقدم به الفار هادي وبن دغر وياسين سعيد نعمان الى محمد سلمان 
لوقف تقدم ابطال الجيش واللجان الشعبية في نجران وجيزان وعسير.
وأوضحت المصادر أن قيادات القاعدة وداعش والسلفيين واالخوان 
المسلمين قاموا خالل األسابيع الماضية بحمالت تحض عناصرهم على 
أهمية االنتقال الى جنوب السعودية لقتال ما أسموهم بالروافض.. ولم 
تستبعد المصادر أن تكون مسرحية تحرير أبين مجرد تغطية لنقل 
العناصر اإلرهابية وشباب من أبناء المحافظات الجنوبية للقتال بداًل عن 

الجيش السعودي في نجران.

ه��ذا وكشفت م��ص��ادر إعالمية ون��اش��ط��ون ف��ي شبكات التواصل 
االجتماعي عن تورط قيادات في الحراك الجنوبي بهذه الصفقة القذرة 

وارسال شباب اليمن كمرتزقة للقتال بداًل عن الجيش السعودي.
الى ذلك طالبت قيادات في الحراك الجنوبي السعودية بعدم الزج 
بأبناء المحافظات الجنوبية في محرقة معارك نجران وجيزان وعسير..

هذا ويسود الشارع اليمني استياء كبير وخصوصًا في المحافظات 
اء إقدام مرتزقة الرياض على المتاجرة بدماء شباب الوطن  الجنوبية جرَّ

في استغالل قذر لألوضاع االقتصادية التي يعاني منها البعض.
وكانت وكالة »شينخوا« الصينية ذكرت أن 350 شابًا من أبناء الجنوب 
غادروا عدن صباح األحد الى جزيرة في ارتيريا حيث سيتم نقلهم الى 

الحدود السعودية.
وأفادت الوكالة أن شخصيات موالية للفار هادي قالت: إنه تم ارسال 
الدفعة األولى »350« جنديًا من شباب الجنوب للقتال في نجران وأنه 

سوف يتم إدراج أكثر من خمسة آالف مجند خالل األيام القادمة.
ولفتت الى أنه شوهد المئات من الجنوبيين يصطفون أمام محطات 
تجنيد تابعة للجيش في عدن.. وقال ضابط مخابرات: إن السعودية 

قدمت مساعدات مالية لدعم حملة التوظيف.

الصواريخ  اليمنية تشعل العمق السعودي.. بقية
يأتي ذلك بعد نشر  اإلعالم الحربى مقاطع فيديو تظهر انتصارات الجيش واللجان وهزيمة الجيش السعودي.. وقد نالت المقاطع اهتمام ومتابعة 

المحللين العسكريين والسياسيين العرب واالجانب والناشطين في شبكات التواصل االجتماعي.
واشار المصدر إلى تمكن القوة الصاروخية من إصابة األهداف بدقة متناهية منها كهرباء نجران وموقع لشركة أرامكو التابعة لنجل سلمان في نجران 

وجيران..
وأكدت مصادر إعالمية حدوث انفجارات كبيرة في قاعدةجيزان البحرية تسببت في تدمير الرصيف الحربي األساسي عقب اشتعال النار في أنبوبين 

يزودان القاعدة بالمشتقات النفطية من أرامكو مباشرة نتيجة إصابته بضربة الصاروخ  الباليستي اليمني ..


