
تواصل مليشيات حزب اإلصالح بالتعاون مع سالح الجو السعودي   
استهداف منازل العديد من القيادات المؤتمرية في مدينة تعز بدون 
وجه حق.. حيث أقدمت عناصر اإلصالح االرهابية خالل أيام االسبوع الماضي 
على اغتيال عدد من قيادات المؤتمر الشعبي العام وكذلك اقتحام وتدمير 
عدد من المنازل واختطاف عدد من الساكنين، وبهذا الخصوص أقدمت 
عناصر تابعة لمليشيات اإلصالح بقيادة المدعو حمود المخالفي باالعتداء 
والنهب والتخريب لمنزل عضو مجلس النواب عن مديرية الشعر علي مسعد 
اللهبي- عضو الهيئة البرلمانية للمؤتمر- والكائن بمنطقة الشماسي مدينة 

تعز.. وعلى ذات الصعيد جدد طيران العدوان السعودي قصفه لمنزل 
القيادي المؤتمري الشيخ حميد علي عبده- رئيس فرع المؤتمر بالدائرة 
(٣٦) مدير عام التعزية عضو اللجنة الدائمة- ملحقًا أضــرارًا فادحة في 

المبنى، كما نتج عن القصف إصابات مختلفة.
إلى ذلك اقتحم مسلحون ينتمون لمليشيات حزب االصــالح منزل والد 
القيادية في المؤتمر الشعبي العام بتعز صفية عثمان- السبت- وروعوا 

اسرتها وأطفالها.
تفاصيل ص٣

تصعيد العدوان السعودي الهيستيري  
عــلــى الــيــمــن وإيــغــالــه فــي ســفــك دمــاء 
اليمنيين األبرياء من األطفال والنساء والشيوخ 
وبتلك الصورة االجرامية البشعة التي ال تنمُّ إال 
 وحقد وصل إلى حد استهداف الشعب 

ٍّ
عن غل

اليمني بشرًا وحجرًا وشجرًا.. اإلنسان والحضارة 
والتاريخ، هذا العدوان لن يحقق غايته في تركيع 
الشعب اليمني وإذالله وكسر إرادته الصلبة بهدف 
استمرار الوصاية على شعب قرر أن يعيش حرًا 

أبيًا مستقًال يملك قرار نفسه.
وفي هذا السياق، فإن الالفت والمثير لالستغراب 
والدهشة أن وتيرة التصعيد العسكري تتزايد 
وترتفع كلما الح في األفق بارق للحل بين اليمنيين 
وأنــهــم يختلفون ويتفقون مــن أجــل مصلحة 
شعبهم وعزته ورفعته، وليس من أجل حفنة 

من المال المدنس المدفوع من آل سعود ثمنًاَ لشالل الدم المسفوك دون وجه حق.
إن ما يقوم به العدوان الغادر والجبان لن يفّت في عضد شعبنا اليمني ولن يزيده إال 
تالحمًا وصالبة وصمودًا في مواجهته والتصدي له، كما يزيدهم إصرارًا على أن الحل 
لن يأتي إال عبر حوار يمني - يمني، وهو ما تعمل السعودية على عدم الوصول اليه 
بعدوانها ومحاولة إفشاله بشتى السبل.. هكذا هي تعاطت في الماضي وتتعاطى في 
الحاضر مع أي جهد سياسي داخلي وإقليمي ودولي إلعادة األمن واالستقرار والسالم 
إلى اليمن، ويكفي اإلشارة إلى دورها في تأجيل مؤتمر جنيف لحل األزمة في اليمن، 
 أن بإمكانها تغيير نتائج حربها العدوانية على األرض لصالحها مع أن ٧٥ 

ً
معتقدة

يومًا من العدوان الهمجي لم يؤّد إّال إلى نتائج عكسية تتناسب في حجمها مع تصعيد 
العدوان على شعبنا الذي  يريد الخروج إلى بر األمان والسالم موحدًا ومستقرًا ممسكًا 
زمام شؤونه بنفسه بعيدًا عن أية وصاية، وهذا يتجلى واضحًا في إصراره على عقد 
لقاء جنيف بدون شروط مسبقة.. والعمل على نجاحه بما يصب في مصلحة حاضر 

اليمن ومستقبل أجياله..
 إن حل األزمــة اليمنية ال يمكن أن يصنعه الفارون من الوطن ومؤّيدو العدوان، 
وإنما يصنعه أبناء هذا الشعب الذين يعانون من العدوان والحصار الظالم وهم ثابتون 
ويتصدون للمعتدين على األرض.. غير مبالين بكافة الممارسات غير األخالقية التي 
يرتكبها العدوان واعوانه وحلفاؤه، والتي تتنافى مع كافة الشرائع السماوية والقوانين 

الدولية..
وتجدر هنا االشادة بالجهود التي يبذلها األمين العام لألمم المتحدة وأعضاء مجلس 

األمن في سبيل عقد لقاء جنيف ورفض الخيار العسكري لحل األزمة اليمنية.

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..
50 رياالً 20 صفحة
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القبائل تتوغل في العمق السعودي و«سكود» يزلزل مملكة الرمال

» تنشر أحدث تقرير  »
إحصائي لضحايا العدوان السعودي على اليمن

العدوان يقتل ٤٠٢١ مدنيًا بينهم 
 وطفلة و٢٦١ امرأة 

ً
٥٧٦ طفال

٧٠١٧ جريحًا في 
صفوف المدنيين  بينهم 

 وطفلة 
ً
١١٢١ طفال

و٧٨٢ امرأة

هدم ٧٧٠٢ منزل 
منها ١٧١ ُدّمرت على ساكنيها

مصدر في المؤتمر يسخر من األكاذيب واالفتراءات التي يروجها بائعو الوطن

ســـخـــر مــــصــــدر فــي  
المؤتمر الشعبي العام 
ات التي  من االكاذيب واالفــتــراء
يروجها الــفــارون خــارج الوطن 
حول الزعيم علي عبدالله صالح 
رئيس الجمهورية السابق رئيس 

المؤتمر الشعبي العام.
وقـــال الــمــصــدر: ان الــفــاريــن 
ــى  ــعــمــدون ال ــــارج الـــوطـــن ي خ
تغطية الجرائم التي ارتكبوها 
بحق الشعب اليمني عبر الكذب 
ــتــزيــيــف مــن خـــالل وســائــل  وال
االعـــالم الــمــعــروفــة بمواقفها 
الـــمـــعـــاديـــة لــلــشــعــب الــيــمــنــي 
ومنها قناة «الجزيرة» في بث 
ــب  ــاذي هـــذه الــمــغــالــطــات واألك
المفضوحة التي ال تنطلي على 
أحد، مشيرًا إلى ان تلك العناصر 
ــهــا  ــب ــاذي تـــكـــذب وتـــــــروج ألك

متناسية أنها غير قــادرة على 
ــعــام اليمني  مغالطة الــــرأي ال
على حقيقة عمالتها وخيانتها 

وجرائمها بحق الشعب.
وأكـــــد الـــمـــصـــدر ان حملة 
االستهداف من قبل العناصر 
الفارة خــارج اليمن ضد رئيس 
الجمهورية السابق الزعيم علي 
عبدالله صالح رئيس المؤتمر 
الشعبي العام تعكس حقيقة 
محاولة تلك العناصر التغطية 
ــهــا  ــدت ــى تــبــنــيــهــا ،ومــســان ــل ع
،ودعمها ،وتجنيدها لعناصر 
تــنــظــيــم الــقــاعــدة لمهاجمة 
مــعــســكــرات الــجــيــش واألمــــن، 
والسطو على البنوك، وإسقاط 
المدن ،كما حدث في محافظة 

حضرموت مؤخرا..
تفاصيل ص٣

مصدر مسؤول بالمؤتمر:

مواقف المؤتمر واضحة ومعلنة وما تروجه 
بعض وسائل اإلعالم فبركات مفضوحة

كذب مصدر مسؤول في األمانة العامة للمؤتمر الشعبي صحة المعلومات  
التي تناقلتها بعض وسائل اإلعــالم وما تروجه من فبركات اعالمية 
ومغالطات مفضوحة تحاول التشكيك في مواقف المؤتمر الواضحة من مختلف 
القضايا واألحــداث والمستجدات على الساحة الوطنية والتي تتضمنها بياناته 

وتصريحاته الرسميه والتي يتم نشرها عبر موقعه الرسمي المؤتمر نت .
وأكد المصدر أن مواقف المؤتمر الشعبي العام ازاء مختلف القضايا يتم اعالنها 

ونشرها عبر موقعه الرسمي"المؤتمرنت".
ونفى المصدر صحة ما تردده بعض وسائل اإلعالم نقًال عن صحيفة الشرق 
األوسط منسوبًا للمؤتمر الشعبي العام، متمنيًا على كافة وسائل اإلعالم ان تتحرى 
الدقه والمصداقية فيما تنشره وأن تستقي معلوماتها من مصادرها الرسميه 

المعتمدة.

د. القربي ينفي تصريحات 
منسوبة له زورًا

نفى الدكتور أبوبكر  
القربي- االمين العام 
المساعد للمؤتمر الشعبي العام 
لقطاع الفكر واإلعالم- ما تنشره 
بعض المواقع من تصريحات له.
وقــال الــقــربــي: إن هناك من 
يكتب وينشر باسمه، مؤكدًا 
أن مــا ُينشر ال أســـاس لــه من 
ــم يكتب ولــم  ــه ل ــصــحــة،وان ال

ينشر شيئًا.

مراقبون يحذرون السعودية من زّج المنطقة في حرب شاملة
صاروخ سكود سيساهم في إنجاح لقاء جنيف.. ويوقف عراقيل السعودية

شّنت القبائل اليمنية واللجان الشعبية  
خالل اليومين الماضيين هجومًا عنيفًا 
على عدد من المواقع بالجهة المقابلة للشريط 

الحدودي داخل العمق السعودي
وعرضت وسائل اعالمية اطالق صاروخ اسكود 
امــس االول على قاعدة خالد الجوية بمنطقة 
خميس مشيط والــذي عده مراقبون تحوًال في 
مسار الحرب منذ بدء العدوان السعودي، سيما 

وقد أثار الرد اليمني المزلزل حالة هلع وذعر داخل 
آل سعود على الرغم من انهم يقصفون اليمن منذ 

أكثر من سبعين يومًا بأسلحة محرمة دوليًا..
واعتبر المراقبون الرد اليمني مجرد رسالة، على 
آل سعود ان يفهموها جيدًا وأن ال تأخذهم العزة 
باإلثم في استمرار عدوانهم الهمجي على اليمن.
الجدير بالذكر أن سكان المناطق السعودية 
الجنوبية قد نزحوا جراء اشتداد ضربات القبائل 

اليمنية على المعسكرات السعودية. وشنت 
القبايل يوم امس هجومًا على ثالثة محاور قتالية 
في نجران وجيزان وعسير تمكنت فيه من تكبيد 
العدو السعودي خسائر فادحة واقتحام عدد 
من المواقع العسكرية التي ظلت تقصف القرى 
اليمنية بمختلف األسلحة ودمرت مئات المنازل 

وقتلت األبرياء وشردت اآلالف من منازلهم.
تفاصيل ص٢

ميليشيات اإلصالح وسالح الجو السعودي يواصلون 
استهداف منازل المؤتمريين في تعز

الجيش واللجان يواصلون تطهير 
المحافظات من ميليشيات االخوان

ــجــيــش    تـــســـطـــر قـــــــوات ال
المسنودة باللجان الشعبية 
أروع المالحم البطولية ضد عناصر 
القاعدة والجماعات اإلرهابية وعمالء 
العدوان الهمجي السعودي في عدد 
من المحافظات..وكشفت مصادر 
عسكرية عن تقدم الجيش المسنود 
باللجان الشعبية في كل الجبهات 
نهم مــن تطهير كثير من 

ُّ
وتمك

المناطق مــن العناصر اإلرهــابــيــة، 
حيث واصل أبطال القوات المسلحة 
مسنودين باللجان الشعبية دك أوكار 
العناصر اإلرهابية ومليشيا حزب 
اإلصــالح في مدينة مــأرب وتمكنوا 

أيضًا من تطهير عــدد من األحياء 
والمواقع في مداخل المدينة.

وأشــــار مــصــدر عــســكــري الـــى ان 
احتماء العناصر االرهابية باألحياء 
ــســكــان والــمــنــشــآت  ــال ــة ب ــول ــأه ــم ال
والمؤسسات المدنية دفعت ابطال 
الجيش الى التعامل بحذر مع تلك 
العناصر حفاظًا على ارواح المدنيين 
األبــريــاء.كــمــا داهـــم أبــطــال الجيش 
مسنودين باللجان الشعبية، الخميس 
الــمــاضــي، فـــي أحـــد أحـــيـــاء مدينة 
مــأرب معمًال للمفخخات وصناعة 

المتفجرات.
تفاصيل ص٢

  السعودية واإلخوان يهمشون قيادات 
األحزاب الموجودة في الرياض

«الميثاق» أن قيادات الحزب االشتراكي    أكدت مصادر مطلعة لـ
والوحدوي الناصري وبقية األحزاب التي تتواجد في الرياض، 
تشكو بمرارة من تواصل إهانات أمــراء ومسؤولين سعوديين لهم 

والتعامل معهم بعجرفة وامتهان.
وقالت المصادر: إن المسؤولين السعوديين المشرفين على تنفيذ 
العدوان على اليمن يتعاملون بشكل مميز مع جماعة االخوان المسلمين 
«حزب االصــالح» والذين يحظون بالدعم المادي الكبير وكذلك بثقة 
المسؤولين السعوديين، حيث يعقدون معهم اجتماعات متواصلة 
وتشاورات بصورة مستمرة، خالفًا عن تزويدهم بمعلومات بشكل دائم 
عن التطورات في الداخل وكذلك إطالعهم على أهداف الضربات الجوية، 
فيما يتم التعامل مع قيادات في االشتراكي والوحدوي الناصري وأحزاب 

أخرى في الرياض بتعاٍل وإهمال وال مباالة وعدم اهتمام.
 وتفيد المصادر أن اجتماعات تعقد بين مسؤولين سعوديين وقيادات 
من حزب اإلصــالح بصورة دائمة دون أن يتم استدعاء تلك القيادات 
عقد 

ُ
للحضور أو إطالعها على ما يتم بحثه  في تلك االجتماعات التي ت

بشكل شبه يومي.
تفاصيل ص٣

نزوح أكثر من مليون يمني و٢٠ مليونًا بحاجة لمساعدات جّراء العدوان السعودي

أفــاد المتحّدث باسم مكتب األمــم المتحدة لتنسيق الشئون  
اإلنسانية "أوتشا يانس الركيه"، أنه تم تشريد أكثر من مليون 
شخص في أنحاء اليمن بسبب تصعيد النزاع في الـ ٢٦ من مارس حتى 
نهاية مايو الماضي، نصفهم كانوا في مواقع ثالثة هي حجة والحديدة وإب.
والركيه الذي كان يتحّدث في مؤتمر صحفي في جنيف أشار إلى أن ٢٠ 
مليون شخص في حاجة إلى مساعدات إنسانية، قائًال إن هذا الرقم سيرتفع 

ف الصراع.
ّ
في األسابيع القادمة إذا لم يتوق

وأوضح: "أكثر من ٢٢٠٠ شخص فقدوا حياتهم، نصفهم من المدنيين. 
وأصيب ١٠ آالف بجروح، وفقًا لتحديثنا بنهاية شهر مايو. غير أن هذه 

األرقام تعتبر قليلة وأّولية".
وأعلن المتحّدث باسم "أوتشا" أن الضحايا اليمنيين بحاجة إلى الطعام 
والمأوى وأدوات النظافة والمياه والصرف الصحي، مشيرًا إلى أن المرافق 
العامة واألسر المضيفة، تعاني  بالفعل من محدودية الموارد وتكافح 

للحفاظ على قدرتها على العطاء.

الحرب السعودية  ضد اإلعالم

المعالم األثرية 
تحت القصف

حجب.. تشويش.. 
قصف بالطائرات

السعودية تخنق 
االمدادات الطبية لليمن 

الفارون خارج الوطن يعمدون إلى تغطية جرائمهم بحق الشعب عبر ترويج أكاذيب حول الزعيم
فيما التحضيرات للقاء جنيف تتواصل

السعودية تسعى إلى إفشال اللقاء عبر نسب التمثيل 
وتحريض عمالئها في الداخل لرفض الهدنة

علن يوم ١٤ يونيو الجاري موعدًا النطالق الحوار اليمني - اليمني في جنيف  
ُ
أ

برعاية األمم المتحدة.
وأعرب األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون عن أمله أن تتيح االجتماعات اعادة 
اطالق عملية انتقال سلمية وتشمل كافة األطراف.. وكرر األمين العام لألمم المتحدة 
دعوته الملحة كل الفرقاء في اليمن الى بدء مشاورات بحسن نية وبدون شروط مسبقة لما 

فيه مصلحة الشعب اليمني.
وأكدت األمم المتحدة -في بيان لها السبت- أن األمين العام بان كي مون جدد دعوته 

لهدنة انسانية تتيح نقل المساعدات االنسانية لليمنيين الذين يحتاجون إليها.
هذا وكان االستاذ عارف عوض الزوكا- األمين العام للمؤتمر الشعبي العام- قد رحب 

بجهود األمم المتحدة الرامية الى استئناف الحوار اليمني - اليمني في جنيف.
تفاصيل ص٧


