
العدوان العسكري االجرامي الذي تشنه السعودية وحلفاؤها  
على اليمن لم يكن متوقعا وال حتى محتمال ذلك ان من يقود 
العدوان دولة لطالما اعتبرها اليمنيون شقيقتهم الكبرى وحضورها 
معروف وهو ال يضاهيه أي حضور بين بلدين جارين في العالم وال 
حتى نفوذ الواليات المتحدة االمريكية في امريكا الجنوبية او ما 
اصطلح تسميتها جمهورية الموز بستينيات وسبعينيات القرن 

الماضي.
 مع فارق اننا في اليمن كنا نتعاطي ذلك من رؤية عروبية اسالميه 
مقدمين وشائج القربى وصالت الرحم المتوحدة في روح االنتماء 
لدين واحد وارومة واحدة ولكينونة الوجود المكاني والزماني والتاريخ 

المشترك في أرض الجزيرة العربية المقدسة.
هذا ما كنا نعتقده نحن اليمانيين بحكمتنا وطيبة قلوبنا ولين افئدتنا 
وكنا دائمًا نعفو ونتسامح ونلتمس االعــذار لتصرفات «الشقيقة» 
ونتحمل كل اخطاء وخطاياها حرصًا على تجنب تكرار ماحدث في ثالثينيات القرن الماضي وال نريد 
ان نتذكر المؤامرات والحرب التي قادتها على اليمن وثورته ٢٦ سبتمبر و١٤ أكتوبر ضد االمامة 
واالستعمار والتي تصدر قيادة شعبنا أبناؤه والقوات المسلحة واالمن، ووقف الى جانبه شعب مصر 
العروبة بقيادة الزعيم الخالد جمال عبدالناصر الذي حمل مشروع تحرر هذه االمة ونهوضها الحضاري 
لكن كانت قوى الصهيونية واالمبريالية االستعمارية والرجعية له بالمرصاد تحيك المؤامرات عليه 
وعلى اليمن وعلى حركة التحرر العربية ليتجلى ذلك في الحرب التي كانت رأس حربتها في ٥يونية 
٦٧م النبتة االستعمارية السرطانية في الجسد العربي- اسرائيل-وبنتيجتها انسحب من اليمن جيش 

مصر عبدالناصر.
 ويواجه الشعب اليمني وجيشه الصنديد المغوار مؤامرة اجهاض ووأد ثورته وينتصر في معركة 
حصار صنعاء المال وتطلعات الشعب اليمني في الحرية واالنعتاق واالستقالل والوحدة.. لكن المؤامرات 
لم تتوقف واستمرت بأشكال جديدة تجسدت في تمويل وإشعال الحروب الشطرية والصراعات 

الداخلية وفي هذا كله كان شعبنا اليمني العظيم يخرج منتصرًا لثورته ووحدته وامنه واستقراره.
واليوم ها هو يخوض جيش الوطن ومعه كافة اليمانيين معركة السيادة والكرامة واستقالل قرار 
الشعب اليمني السياسي.. انها حرب ليست كسابقتها.. حرب بكل تأكيد لم يسع إليها ولم يكن يريدها 

بل فرضت عليه محملة بكل احقاد وضغائن اعراب ممالك النفط ومدن الملح والرمال.

المؤتمر: شرعية «هادي» انتهت وال يحق له إصدار أية قرارات
تأييد «اإلصالح» للعدوان السعودي يؤكد أن اإلخوان سبب الكارثة التي تحل باليمن

من الذاكرة
علي عبدالله صالح الزعيم التاريخي محقق الوحدة 
والحرية والديمقراطية والتعددية الحزبية، 
ــغــاز ومحقق المنجزات  ومــخــرج النفط وال
االنمائية العمالقة وفي مقدمتها إعادة بناء سد 
مأرب والمشاريع االقتصادية واالستراتيجية 
وبناء الهياكل األساسية، وأنه رقم يفوق كل 
المعادالت وسيظل رقمًا في الحاضر 

والمستقبل..
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٦٩٣٦١١١٨٠٢٠ ماليين طالب وطالبة تم 
حرمانهم من التعليم

 
ً
منزال

تم قصفه
تجمعًا سكانيًا 

تم قصفه
منشأة تم تدميرها 

ذات طابع خدمي
ألف أسرة نزحت من 

المدن جراء القصف

٨٥٧ شهيدًا

 ١٦٠
طفًال وطفلة

 ٣٢
إمرأة

 ١٣
مسنًا

١٢١٤ جريحًا

 ٢٠٨
طفًال وطفلة

 ٨٦
إمرأة

 ٢٣
مسنًا

يمني عالق في 
مطارات العالم 

٥٠٠٠

 العاصمة
 ٢١٧ منزًال 

٣٢ تجمعًا سكنيًا

 لحج
 ٢٤ منزًال 

١ تجمعًا سكنيًا

 صنعاء
 ١٢٧ منزًال 

١٧ تجمعًا سكنيًا

 حجة
 ٦ منازل 

٢ تجمعين سكنيين
+ مخيم المزرق

 الضالع
 ٢١ منزًال 

٢ تجمعين سكنيين

 المحويت
 ٧ منازل 

١ تجمعًا سكنيًا

 تعز
 ٧٦ منزًال 

٦ تجمعات سكنية

 صعدة
 ١١٢ منزًال 
٢٥ تجمعًا سكنيًا

 ذمار
 ٢٩ منزًال 

٣ تجماعات سكنية

 الحديدة
 ٢٠٩ منازل 
١٩ تجمعًا سكنيًا

 شبوة
 ٦ منازل 

١ تجمعًا سكنيًا

 إب
 ٣٧ منزًال 

٢ تجمعين سكنيين

 مأرب
 ١٢ منزًال 
١ تجمعًا سكنيًا

٣ محطات تحويلية وتوليد كهرباء ومحطة تعبئة غاز منزلي ومحطتي وقود وقاطرتي نقل وقود
 و١٤ مدرسة، ومؤسسة تعليمية و٣ مساجد و٣ مستشفيات ومرافق عامة و٤ موانئ تجارية حيوية و٤ مطارات مدنية 
و٤ مصانع عامة وخاصة و٤ مخازن مواد غذائية وصوامع غالل و١٢ سوقًا شعبيًا و٤ مؤسسات وقنوات إعالمية و٦ جسور 

وساحات عامة و٣ مراكز دفاع مدني و٤ مرافق أمنية و٣ طائرات مدنية.

المنشآت والممتلكات المدنية 
ذات الطابع الخدمي التي تم استهدافها 

 قرارات القمة العربية وجهت ضد اليمن وال خطر على المالحة الدولية في باب المندب

رئيس المؤتمر في حوار صحفي:

الشعب لن يقبل أن يترأسه من يزهق األرواح ويدمر المملتكات العامة والخاصة
السعودية تريد تصفية حساباتها مع إيران في اليمن

 الشعب اليمني أصبح موحدًا لمواجهة العدوان الظالم
من مولوا االنفصال وهزموا في ٩٤م يصرفون اليوم المليارات لقتل الشعب اليمني

باألرقام.. العدوان السعودي يواصل جرائم اإلبـادة الجماعية بحـق الشعب 
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قابوس وكاميرون يؤكدان على حل سياسي لألزمة اليمنية
كشفت مصادر دبلوماسية بريطانية أن   

رئيس الحكومة ديفيد كاميرون، تحادث 
مع السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان حول 

األزمة اليمنية وايجاد حل سياسي لها. 
وقـــال نــاطــق بــاســم داونــيــنــغ ستريت «مقر 
الحكومة البريطانية» إن سلطان عمان وكاميرون 
اتفقا في المحادثة الهاتفية التي جرت الجمعة 
على ضــرورة الحل السياسي ألجل ايجاد سبيل 

للتوصل لتسوية سلمية في اليمن.

مصدر مؤتمري:
بن دغر والراعي في مهمات 

تنظيمية مكلفان بها

صــــرح مـــصـــدر اعـــالمـــي في  
المؤتمر الشعبي العام بأن ما 
نشرته صحف عربية ومواقع إخبارية 
عن انشقاق د.احمد عبيد بن دغر النائب 
االول لرئيس المؤتمر والشيخ يحيى 
الراعي رئيس مجلس النواب واألمين العام 
المساعد للمؤتمر، محض افتراء ومجرد 
اكاذيب ال اســاس لها من الصحة وتأتي 
في اطار الحملة االعالمية التي تستهدف 

المؤتمر وقياداته ومواقفه الوطنية.
وأكـــد المصدر ان الــدكــتــور بــن دغر 
والشيخ يحيى الراعي موجودون كل في 
اطار محافظته ضمن مهمات تنظيمية 
مكلفان بها من قيادة المؤتمر الشعبي 

العام.

أبناء عدن يطاردون فلول هادي
أحكمت قوات من الجيش ولجان انصار الله سيطرتها على ميناء  

عدن بعد مواجهات مع مسلحي الحراك الجنوبي والمليشيات 
التابعة للرئيس المستقيل هادي.. مصادر محلية أكدت ان قوات الجيش 
ولجان انصار الله تواصل تقدمها على االرض نحو المعال واستكملت 
سيطرتها على ميناء عــدن في ظل تقهقر مليشا هــادي والعناصر 

االرهابية التي تقاتل الى جوارهم.. 
«الميثاق» ان أبناء عدن يقفون صفًا واحدًا الى  وأوضحت المصادر لــ
جانب قوات الجيش في مطاردة فلول مليشا هادي والحراك االنفصالي 

تفاصيل ص١٧وعناصر القاعدة.

العدوان السعودي مستمر والعالم يتخلى عن اليمن
استياء شعبي واسع من تأييد حزب اإلصالح للعدوان

السيسي يبرر العدوان ومجلس األمن يراوغ حول المقترح الروسي
إسقاط أسلحة أمريكية في عدن.. وصفقة مشبوهة وراء سقوط المكال بيد القاعدة

 مغادرة المبعوث الدولي صنعاء 
ل ضوءًا أخضر للحرب
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 إخفاق كل الجهود وليس أمام 
ص3اليمنيين إال المقاومة واالنتصار
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