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نتطلع بكل األمل والثقة واإلخالص الى أن ينتصر الجميع للمصلحة العليا للوطن 
والشعب ولقيم األخوة الوطنية الصادقة ولروح المحبة في الله وفي الوطن

الزعيم /علي عبدالله صالح
رئيس المؤتمر 

المؤتمر: الفار هادي 
مطلوٌب للعدالة وال 

شرعية لقراراته

أكد مصدر بالدائرة القانونية للمؤتمر الشعبي العام، 
انعدام أي شرعية للفار هادي، وبالتالي انعدام شرعية 
ما يصدر عنه من قرارات أو تعيينات )مفترضة( وتحت 

أي مسميات..
واشار المصدر الى ان الفار هادي مطلوب للعدالة ، 
وإنه مطية وعميل للعدوان السعودي الهمجي االرهابي 
 مرتهنًا لالستعمار 

ً
، مثلما كان في السابق عميال

البريطاني.وفي تعليقه على مايسمى قرارات الفار هادي 
كتعديل حكومي وتغيير مجلس ادارة البنك المركزي 
اليمني ، اكد المصدر بقانونية المؤتمر الشعبي العام 
: "ال شرعية لمن ال شرعية له".واعتبر المصدر 

ً
قائال

الفار هادي بما يصدر عنه من تصريحات وتحركات 
واعمال، إنما هو أداة من أدوات العدوان والحصار، 
والمعاقبة الجماعية للشعب اليمني ، ومطية الرتكاب 
جرائم الحرب وجرائم االبادة الجماعية وجرائم الحرب 
ضد االنسانية بحق الشعب اليمني، وهى جرائم لن 
تسقط بالتقادم، وسيحاكم المتورطون فيها من دول 

 .
ً
 أم آجال

ً
العدوان وعمالئهم عاجال

واوضح المصدر أن الشرعية لمن هم في العاصمة 
صنعاء والمتمثلة "في المجلس السياسي األعلى وليس 
لحكومة المنفى من مؤيدي العدوان الغاشم على اليمن" 
.وأض��اف المصدر في ختام تصريحه أّن "باب التوبة 
مفتوح لمن أعلن التوبة وأقلع عن الذنب وعاد الى أحضان 
الوطن" ، داعيًا المغرر بهم لالستفاده من قرار العفو 
الصادر عن المجلس السياسي والعودة الى صف الوطن.

مؤتمر مأرب يحث أعضاءه على عدم 
االنجرار لمخططات مرتزقة العدوان

طالبت قيادة فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة 
مأرب قيادات وأعضاء المؤتمر في عموم مديريات 
المحافظة بالتماسك والصمود والثبات في وجه 
المحاوالت المستمرة لمرتزقة العدوان لشق صف 

المؤتمر في المحافظة وتمزيقه..
وأك��د البيان الصادر عن قيادة الفرع أن مرتزقة 
العدوان يسعون جاهدين الستهداف قيادات وأعضاء 
المؤتمر بالمحافظة ولشل تحركاتهم ونشاطاتهم 
وابتزاز من لهم القدرة على ابتزازهم سواء بالمال او 
الترغيب والترهيب وذل��ك لتنفيذ مخطط تجزئة 
المؤتمر الشعبي العام بالمحافظة واضعافه، مشيرًا 
إلى ما يقوم به المنشقون عن المؤتمر ومن تم فصلهم 
من االمانة العامة بالترويج لعقد لقاءات باسم المؤتمر 
الشعبي العام.. وطالب البيان قيادات وأعضاء المؤتمر 
بعدم تلبية اية دعوات تحت اي مسمي ومن اي شخص 
كان مالم تكن موجهة من قيادة المؤتمر بالمحافظة 
ممثلة برئيس الفرع الشيخ منصور بن صالح الصيادي 
وذلك حرصًا على التماسك والثبات والصمود الذي 
سطره اعضاء المؤتمر الشعبي العام بالمحافظة 
خ��ال الفترة السابقة رغ��م الحملة الشرسة من 
قبل العدوان وعمائه لتمزيق المؤتمر وتشتيت 

اعضائه..

المؤتمر يدين جرائم نظام آل سعود الكهنوتي اإلرهابي في الحديدة وصعدة
عّبر مصدر مسئول بالمؤتمر الشعبي العام عن 
ادانته واستنكاره الشديدين الستمرار جرائم 
نظام آل سعود البربري الكهنوتي االرهابي الفاسد، 
بحق الشعب اليمني وارض��ه ومنشآته الخدمية 
ومكتسباته الوطنية، وذلك في إشارة الى جديد 
مسلسل جرائم العدوان السعودي األربعاء والتي 
اسفرت عن استشهاد 29 مدنيًا واص��اب��ة 80 
آخرين بينهم أسر كاملة لضحايا مجزرة سوق 
الهنود بمدينة الحديدة، وكذا جريمة العدوان 
السعودي في مديرية رازح محافظة صعدة، والتي 
اسفرت عن استشهاد 9 أشخاص بينهم نساء 

وأطفال، وإصابة 6 آخرين، فجر الخميس.
واعتبر مصدر في االمانة العامة للمؤتمر الشعبي 

العام، استهداف طيران نظام آل سعود االرهاربي لحي سكني 
بمدينة الحديدة، ومنازل المواطنين في صعدة، جرائم حرب 
وجرائم ضد االنسانية وجرائم ابادة جماعية ، تأتي امتدادًا 
لمسلسل الجرائم التي يرتكبها تحالف العدوان السعودي 
بحق المواطنين األبرياء منذ أكثر من 550 يومًا ماضية 

مستهدفًا االب��ري��اء في منازلهم، وطرقاتهم، والمنشآت 
الحيوية والخدمية واالعيان العامة ،والمستشفيات والمصانع 

والمدارس، وكافة مظاهر الحياة،
واكد المصدر أن مثل هذه الجرائم تمثل انتهاكات سافرة 
لحقوق االنسان، والقانون االنساني الدولى، وتعكس حالة 

من االفاس 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 وصابة وثبات أبطال 

الجيش واللجان الشعبية في كل ميادين المواجهة.
وقال المصدر: ان هذه الجرائم الوحشية التي يرتكبها 
نظام آل سعود الكهنوتي االرهابي الفاسد بحق اليمنيين 
والتي لم يسبق لها مثيل في تاريخ البشرية، تستدعي 
تشكيل لجنة دولية للتحقيق فيها وتقديم المسئولين 
لة في المحاكم الدولية باعتبارهم "مجرمي  عنها للمساء

حرب" ال ينبغي ان يفلتوا من العقاب.
وتوجه المصدر باسم قيادة وقواعد وأنصار المؤتمر 
الشعبي العام بأصدق التعازي وخالص المواساة ألسر 
وأهالي شهداء هذه الجرائم التي ارتكبها طيران العدوان 
بحق سكان مدينة الحديدة، والمواطنين االبرياء في مديرية 
رازح محافظة صعدة، متمنيًا للمصابين الشفاء العاجل من 

اصاباتهم.

دان استهداف العدوان صنعاء القديمة ومدن اليمن التاريخية

المؤتمر: النظام السعودي اإلرهابي بات خطرًا على اإلنسانية
عّبر مصدر مسئول بالمؤتمر الشعبي العام عن ادانته واستنكاره الشديدين الستمرار 
جرائم نظام ال سعود البربري الكهنوتي االرهابي الفاسد، بحق الشعب اليمني وارضه وتاريخه 
وحضاراته الضاربة جذورها في اعماق التاريخ، وذلك في إشارة الى جديد مسلسل جرائم 
العدوان السعودي بحق مدينة صنعاء القديمة وسكانها االبرياء ، وك��ذا جريمة العدوان 
السعودي في مديرية المطمة محافظة الجوف، والتي اسفرت عن استشهاد 12 طفًا و3 

نساء وإصابة آخرين.
واعتبر مصدر في االمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام، استهداف طيران نظام ال سعود 
االرهاربي لمدينة صنعاء القديمة والذي اسفر عن سقوط ضحايا مدنيين وتضرر عشرات 
المنازل األثرية والمساجد التاريخية والمعالم الحضارية، وكذا استهداف االطفال والنساء في 
محافظة الجوف، جرائم حرب وجرائم ضد االنسانية وجرائم ابادة جماعية ، تأتي امتدادًا 
لمسلسل الجرائم التي يرتكبها تحالف العدوان السعودي بحق المواطنين األبرياء منذ أكثر من 
550 يومًا ماضية مستهدفًا االبرياء في منازلهم، وطرقاتهم، والمنشآت الحيوية والخدمية 

واالعيان العامة ،والمستشفيات والمصانع والمدارس، وكافة مظاهر الحياة.
كما اعتبر المصدر استهداف نظام آل سعود االرهابي، الممنهج للمدن اليمنية التاريخية 
والمعالم الحضارية والمواقع التاريخية واالثرية منذ بداية العدوان على اليمن في شهر مارس 

العام الماضي وحتى اليوم، انما يؤكد وبما اليدع مجااًل للشك، أّن هذا النظام الهمجي االرهابي 
بات خطرًا على القيم الحضارية العالمية وعلى االنسانية في العالم اجمع.

واكد أن مثل هذه الجرائم تمثل انتهاكات سافرة لحقوق االنسان، والقانون االنساني الدولى، 
وتعكس حالة من االفاس 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 وصابة وثبات أبطال الجيش واللجان الشعبية في كل ميادين المواجهة.
وقال المصدر: ان هذه الجرائم الوحشية التي يرتكبها نظام آل سعود الكهنوتي االرهابي 
الفاسد بحق اليمنيين والتي لم يسبق لها مثيل في تاريخ البشرية، تستدعي تشكيل لجنة دولية 
لة في المحاكم الدولية باعتبارهم "مجرمي  للتحقيق فيها وتقديم المسئولين عنها للمساء

حرب" ال ينبغي ان يفلتوا من العقاب.
وتوجه المصدر باسم قيادة وقواعد وأنصار المؤتمر الشعبي العام بأصدق التعازي وخالص 
المواساة ألسر وأهالي شهداء هذه الجرائم التي ارتكبها طيران العدوان بحق سكان مدينة 
صنعاء القديمة، والمواطنين االبرياء في مديرية المطمة محافظة الجوف، متمنيًا للمصابين 

الشفاء العاجل من اصاباتهم.

المؤتمر يدين قصف 
نظام آل سعود اإلرهابي 

للمدنيين في إب
عّبر مصدر مسئول بالمؤتمر الشعبي العام عن 
ادان��ت��ه واس��ت��ن��ك��اره الشديدين للمجزرة البشعة 
والجريمة ال��م��روع��ة.. التي ارتكبها طيران نظام 
آل سعود البربري الهمجي االره��اب��ي الفاسد بحق 
المواطنين االبرياء في مدينة إب الليلة الماضية حينما 
قصف طيرانه عمارة سكنية بمنطقة دار الشرف 
بالقرب من مفرق جبلة ما ادى الى استشهاد عشرة 
مواطنين واصابة تسعة آخرين بينهم اطفال ونساء 

في حصيلة اولية لضحايا الجريمة..
واعتبر مصدر في االمانة العامة للمؤتمر الشعبي 
العام، أن هذه الجرائم المتواصلة لنظام آل سعود 
االرهابي الهمجي ، تأتي امتدادًا لمسلسل الجرائم التي 
يرتكبها تحالف العدوان السعودي بحق المواطنين 
األبرياء منذ أكثر من 540 يومًا ماضية مستهدفًا 
االبرياء في منازلهم والمنشآت الحيوية والخدمية 
واالعيان العامة ،والمستشفيات والمصانع والمدارس، 

وكافة مظاهر الحياة،
واكد أن مثل هذه الجرائم تمثل انتهاكات سافرة 
لحقوق االنسان والقانون االنساني الدولى، وتعكس 
حالة من االف��اس والتخبط التي أصيب بها تحالف 
العدوان السعودي وادوات��ه في الداخل بعد فشله 
في تحقيق أي من أهدافه العسكرية، وسقوط كل 
مخططاته وأوهامه في النيل من صمود الشعب اليمني 
وصابة وثبات أبطال الجيش واللجان الشعبية في كل 

ميادين المواجهة.
وق��ال ال��م��ص��در: ان ه��ذه ال��ج��رائ��م الوحشية التي 
يرتكبها تحالف العدوان السعودي بحق اليمنيين 
والتي لم يسبق لها مثيل في تاريخ البشرية، تستدعي 
تشكيل لجنة دولية للتحقيق فيها وتقديم المسئولين 
لة ف��ي المحاكم الدولية باعتبارهم  عنها للمساء

"مجرمي حرب" ال ينبغي ان يفلتوا من العقاب..
وت��وج��ه المصدر ب��اس��م ق��ي��ادة وق��واع��د وأن��ص��ار 
المؤتمر الشعبي ال��ع��ام ب��أص��دق التعازي وخالص 
المواساة ألسر وأهالي شهداء الجريمة التي اقترفها 
نظام آل سعود االرهابي بحق االبرياء في العمارة 
السكنية بمدينة إب، متمنيًا للمصابين الشفاء العاجل 

من اصاباتهم.

األمين العام لألمم المتحدة 
يدين القصف السعودي 

لمدينة الحديدة
دان األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون عمليات 
القصف الجوي المتعددة من قبل ق��وات التحالف 
بقيادة السعودية على مدينة الحديدة.. معربًا عن 

تعازيه ألسر الضحايا.
وقال بان كي مون- في بيان نقله مركز أنباء األمم 
ر م��رة أخ��رى جميع أط��راف النزاع 

ّ
المتحدة: "نذك

أن تحترم احترامًا كامًا التزاماتها بموجب القانون 
اإلنساني الدولي".

وجدد األمين العام لألمم المتحدة دعوته إلى اتخاذ 
التدابير العاجلة لحماية المدنيين والبنية األساسية 
المدنية.. حاثًا جميع األط��راف على إع��ادة االلتزام 
ببنود وشروط اتفاق العاشر من أبريل لوقف األعمال 

العدائية.
وشدد بان كي مون على أن الحل السياسي التفاوضي 
الذي يعالج المخاوف المشروعة لكل األط��راف، هو 
الحل الوحيد الممكن للصراع.. داعيًا إلى إجراء جولة 
جديدة من مفاوضات السام، بتيسير من مبعوثه 

الخاص المعني باليمن.

االمين العام ُيعزي بوفاة الشيخ ناصر المعوش
بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ عارف عوض الزوكا برقية 
عزاء ومواساة في وفاة الشيخ/ ناصر حزام المعوش، رئيس فرع المؤتمر 
 عن 

ً
بمديرية المفتاح- محافظة حجة.. وعبر الزوكا باسمه شخصيًا ونيابة

قيادة وهيئات وأعضاء المؤتمر الشعبي العام وأنصاره، عن خالص العزاء 
والمواساة.سائًا العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة وعظيم 
المغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهمكم وذويكم الصبر والسلوان.. إنا لله 

وإنا إليه راجعون.

ويعزي الشيخ ناجي حسين الظمأ باستشهاد نجله
بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام األستاذ عارف عوض الزوكا برقية 
عزاء ومواساة إلى الشيخ ناجي حسين الظمأ- عضو اللجنة الدائمة.. عضو 
المجلس المحلي في مديرية صرواح محافظة مأرب، وذلك في استشهاد 
 عن قيادة وهيئات وأعضاء 

ً
نجله جار الله..وعبر الزوكا باسمه شخصيًا ونيابة

المؤتمر الشعبي العام وأنصاره، عن خالص العزاء والمواساة.
سائًا العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة وعظيم المغفرة 
ويسكنه فسيح جناته ويلهمكم وذويكم الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه 

راجعون.

ويعزي الشيخ زيد أحمد حسين الحاشي باستشهاد نجله
بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام األستاذ عارف عوض الزوكا برقية 
عزاء ومواساة إلى الشيخ زيد أحمد حسين الحاشي- عضو اللجنة الدائمة 

بمديرية المفتاح محافظة حجة، وذلك في استشهاد نجله محمد..
 عن قيادة وهيئات وأعضاء المؤتمر 

ً
وعبر الزوكا باسمه شخصيًا ونيابة

الشعبي العام وأنصاره،  عن خالص العزاء والمواساة.
سائًا العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة وعظيم المغفرة 
ويسكنه فسيح جناته ويلهمكم وذويكم الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه 

راجعون.
وُيعزي بوفاة الحاج عبدالقادر الرفاعي

بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ عارف عوض الزوكا برقية 
عزاء ومواساة في وفاة الحاج عبدالقادر محمد عايش الرفاعي..

 عن قيادة وهيئات وأعضاء المؤتمر 
ً
وعبر الزوكا باسمه شخصيًا ونيابة

الشعبي العام وأنصاره، عن خالص العزاء والمواساة.
سائًا العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة وعظيم المغفرة 
ويسكنه فسيح جناته ويلهمكم وذويكم الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه 

راجعون.
ويعزي آل الشايف

بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ عارف عوض الزوكا برقية 
عزاء ومواساة في وفاة العقيد/ مطهر احمد راشد الشايف، مدير امن مديرية 
 عن قيادة وهيئات 

ً
الشعر بمحافظة إب..وعبر الزوكا باسمه شخصيًا ونيابة

وأعضاء المؤتمر الشعبي العام وأنصاره، عن خالص العزاء والمواساة.
سائًا العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة وعظيم المغفرة 
ويسكنه فسيح جناته ويلهمكم وذويكم الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه 

راجعون.
ويعزي آل الشبيبي

بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ عارف عوض الزوكا برقية 
عزاء ومواساة مماثلة في وفاة رياض على محمد الشبيبي..

 عن قيادة وهيئات وأعضاء المؤتمر 
ً
وعبر الزوكا باسمه شخصيًا ونيابة

الشعبي العام وأنصاره، عن خالص العزاء والمواساة.سائًا العلي القدير 

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

ويعزي آل المحيقني
بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ عارف عوض الزوكا برقية 

عزاء ومواساة في وفاة الشيخ/ سالم بن صالح بن منصر المحيقني..
 عن قيادة وهيئات وأعضاء المؤتمر 

ً
وعبر الزوكا باسمه شخصيًا ونيابة

الشعبي العام وأنصاره، عن خالص العزاء والمواساة.سائًا العلي القدير 
أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة وعظيم المغفرة ويسكنه فسيح جناته 

ويلهمكم وذويكم الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون.

ويعزي آل الصباري
بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ عارف عوض الزوكا برقية 
عزاء ومواساة مماثلة آلل الصباري بمحافظة إب في استشهاد ولدهم احمد 
 عن قيادة وهيئات وأعضاء 

ً
ناجي الصباري.. وعبر الزوكا باسمه شخصيًا ونيابة

المؤتمر الشعبي العام وأنصاره، عن خالص العزاء والمواساة.
سائًا العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة وعظيم المغفرة 
ويسكنه فسيح جناته ويلهمكم وذويكم الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه 

راجعون.
ويعزي بوفاة الشيخ عبدالله السقطري

وبعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ عارف عوض الزوكا برقية 
عزاء ومواساة بوفاة الشيخ عبدالله على بن حمدون السقطري..

 عن قيادة وهيئات وأعضاء المؤتمر 
ً
وعبر الزوكا باسمه شخصيًا ونيابة

الشعبي العام وأنصاره،  عن خالص العزاء والمواساة.سائًا 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 

الزعيم يعزي بوفاة الشيخ علي عبدالله العيسائي
بعث الزعيم علي عبدالله صالح- رئيس الجمهورية األسبق.. رئيس المؤتمر الشعبي العام- برقية 
عزاء ومواساة إلى أبناء وأسرة المرحوم الشيخ علي عبدالله العيسائي وإلى كافة آل العيسائي بمنطقة 
يافع محافظة لحج والمتواجدين في السعودية، في وفاة الشيخ علي عبدالله العيسائي، أحد رجال المال 
واألعمال المشهورين والذي كانت له إسهامات كبيرة في مسيرة التنمية واالقتصاد في الوطن، والذي 
انتقل إلى رحمة الله تعالى بعد حياة حافلة بالعطاء وخدمة الوطن في أعمال الخير والبّر واإلحسان.

وأشاد الزعيم بمناقب الفقيد وسجاياه الخّيرة.. معّبرًا عن صادق التعازي والمواساة باسمه شخصيًا.. 
وباسم قيادات وهيئات وأعضاء وحلفاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام، سائًا الله -سبحانه وتعالى- أن 
يتغمده بواسع رحمته ومغفرته.. وأن يسكنه فسيح جنانه.. وأن يلهم أسرته وكل ذويه الصبر 

والسلوان..إنا لله وإنا إليه راجعون..

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة المناضل أحمد العراسي
بعث الزعيم علي عبدالله صالح- رئيس الجمهورية األسبق.. رئيس المؤتمر الشعبي العام- برقية 

عزاء ومواساة في وفاة المناضل احمد مثنى العراسي، جاء فيها:
ِبْسم الله الرحمن الرحيم

األخ/ يحيى أحمد مثنى العراسي.. وإخوانه
وكافة آل العراسي حياكم الله

بأسى بالغ وحزن عميق تلقينا نبأ وفاة والدكم المناضل أحمد مثنى العراسي الذي اختاره الله إلى 
جواره بعد حياة حافلة بالعمل والنضال في خدمة الوطن والشعب والجمهورية والوحدة، حيث كان 
رحمه الله أحد المناضلين الملتحقين بطائع الحرس الوطني، واستمر في خدمة الوطن في صفوف 

حة بكل تفاٍن وإخاص..
ّ
القوات المسل

إننا إذ نشاطركم أحزانكم باسمي شخصيًا.. وباسم قيادات وهيئات وأعضاء وحلفاء وأنصار المؤتمر 
الشعبي العام، سائلين الله -سبحانه وتعالى- أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته.. وأن يسكنه فسيح 

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

علـــي عبـــدالله صـالـــح رئيــس الجمهوريــة األسبـق -رئيـس المؤتمر 

االمين العام يبعث عددًا من برقيات التعازي

الزعيم يدين جريمة آ لعدوان في الحديدة  ويؤكد ماحقة آل سعود في المحاكم الدولية
دان الزعيم علي عبدالله صالح- رئيس الجمهورية السابق.. رئيس المؤتمر 
الشعبي العام- واستنكر بشدة تصاعد اعمال القتل التي يرتكبها نظام آل سعود 
االرهابي بحق المواطنين وآخرها المجزرة المروعة التي ارتكبها الطيران السعودي 
بقصفه حيًا سكنيًا وسط مدينة الحديدة القديمة والذي راح ضحيته 98 من 

المواطنين االبرياء بينهم نساء وأطفال- في حصيلة غير نهائية.
واعتبر رئيس المؤتمر الشعبي العام أن هذه الجريمة البربرية والتي تأتي ضمن 
مسلسل جرائم الحرب والجرائم ضد االنسانية التي ارتكبها نظام آل سعود الُمجرم 
في عدوانه المتواصل منذ 18 شهرًا.. تؤكد همجية هذا النظام االرهابي ودمويته 
ه بالمال واستغاله تخاذل المجتمع الدولي  وعدم اكتراثه بدماء األبرياء واستقواء

وصمته وعجزه عن وقف جرائمه بحق الشعب اليمني. 
مؤكدًا أن هذه الجرائم الوحشية التي يرتكبها النظام السعودي وأدوات��ه من 
المرتزقة والمنتفعين والعناصر االرهابية لن تسقط بالتقادم وسياَحق المسئولون 
عنها في المحاكم المحلية والدولية ويقدمون للمحاكمة باعتبارهم "مجرمي 

حرب" . 
وتوجه الزعيم علي عبدالله صالح بصادق التعازي والمواساة باسمه شخصيًا 
وباسم قيادات وهيئات وأعضاء وحلفاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام، إلى أسر 
وأهالي الضحايا الذين سقطوا في هذه الجريمة البشعة وكل جرائم الحرب التي 

يرتكبها نظام آل سعود المجرم في اليمن. 
سائًا الله -سبحانه وتعالى- أن يتغمد الشهداء األبرار بواسع رحمته ومغفرته 
وأن يسكنهم فسيح جنانه ويلهم أسرهم وكل ذويهم الصبر والسلوان، وأن يُمن 

على الجرحى بالشفاء العاجل.


