
رمضان الفضيل يحل هــذا العام على  
شعبنا اليمني العربي المسلم بنفحاته 
االيمانية الروحانية وهو يعيش ظروفًا وأوضاعًا 
استثنائية في صعوبتها وتعقيداتها التي انعكست 
على مجمل حياته المعيشية والخدمية، وكل هذا 
ناجم عن الحرب العدوانية الظالمة التي يشنها 
نظام آل سعود، وبالرغم مما ألحقته هذه الحرب 
من األطفال والنساء  من دمار وخراب وقتل لألبرياء
والشيوخ من أبناء اليمن إال أن كل هذا لم يزدهم 
وهم يستقبلون  الشهر الكريم إال إيمانًا ويقينًا  
بــأن الله معهم، واثقين من نصرته لهم مهما 
كانت عنجهية وغطرسة وصلف قوى العدوان 
الذي يوشك على استكمال شهره الثالث ولم يحقق 
المعتدون أٍيًا من أهدافهم المعلنة، وفي ظل ليس 
ى في عجز المنظمة الدولية عن القيام 

ّ
فقط صمت دولي وإنما تواطؤ غير مسبوق تجل

بوظائفها في حفظ األمن والسلم الدوليين وحماية الشعب اليمني من عدوان غاشم 
ترفضه وتجرمه الشرائع السماوية والقوانين واألعراف والمواثيق الدولية واإلنسانية. 
في هذا السياق ال يمكن فهم وتفسير صمت المجتمع الدولي تجاه هذا العدوان 
بل ومجاراته اال في إطار ارتباط مصالحه مع نظام آل سعود وسحر المال النفطي 
المستلب من أبناء نجد والحجاز والعرب الذي أصبح وباًال على شعوب هذه األمة 
كونه يصرف بسخاء على عناصر االرهاب  إلشاعة الفتن والحروب والصراعات بين 
أبنائها لمصلحة القوى التي تحمي عرش آل سعود وتهدف إلى تأمين وتقوية دولة 

الكيان الصهيوني.
وهنا يكفي لتأكيد ما ذهبنا اليه ما تعرض له وفد المكونات السياسية الذي أراد 
حوارًا يمنيًا يمنيًا غير مشروط  برعاية األمم المتحدة في جنيف غير مباٍل بما 
تعرض له من إعاقة وعرقلة المعتدين الذين بممارساتهم المشينة تلك وتغاضي 

المنظمة الدولية، وقبولها بذلك يضعها أمام عالمة استفهام كبرى.
أما المكونات السياسية الوطنية اليمنية فإن غايتها وقف هذه الحرب العدوانية 

العبثية ورفع الحصار الظالم وإخراج اليمن مما هو  فيه.
إن هذا كله  -إذا ما أضفنا إليه تصعيد الغارات الجوية واستخدام أسلحة محرمة 
دوليًا والعمليات االرهابية التي استهدفت اليمنيين في بيوت الله وهم يرحبون 
بقدوم الشهر الكريم- ال يجسد إال فشًال وإفالسًا من قبل من شنوا هذه الحرب 
االجرامية على اليمن.. ولن يزيد شعبنا إال إيمانًا بعدالة قضيته.. وإن بركات رمضان 

هي النصر  بإذن الله.

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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رون من استخدام اإلرهاب كورقة للضغط السياسي
ّ
المؤتمر وحلفاؤه يحذ

اليمنيون يصومون تحت قصف العدوان السعودي

في تهنئته لجماهير الشعب بمناسبة شهر رمضان المبارك

الزعيم يدعو لجعل رمضان شهر التحدي والصمود والتكافل
شعبنا يتعرض لهجمة عدوانية ال أخالقية من جارة ال تراعي حسن الجوار

هنأ الزعيم علي عبدالله صالح- رئيس المؤتمر الشعبي العام- شعبنا   
اليمني الصابر والمحتسب بمناسبة شهر رمضان الفضيل، والذي يأتي 
وشعبنا يتعرض لهجمة عدوانية ال أخالقية وال عقالنية من جارة بذلنا كل 
الجهود ليكون بيننا وبينها حسن الجوار، حيث صارت كل بالدنا تحت نيران 
العدوان ولم تسلم من طيش المعتدين منازل وال مساجد وال مــدارس وال 

مستشفيات وال طرقات عامة..
وأكــد ان شعبنا صامد ويواصل مقاومته لإلرهاب إيمانًا بحقه في الحياة 

والتعايش والسالم..

وقال الزعيم علي عبدالله صالح: رغم كل األلم من أهلنا واخواننا في العالم 
العربي واإلسالمي فإننا نستغل رمضان فرصة لنقول لهم: هل تعرفون ما تفعله 

طائراتكم بشعبنا ومساجدنا ومدارسنا ومعسكراتنا واطفالنا ونسائنا..؟
مؤكدًا أن العدوان الذي يتعرض له الشعب اليمني غير مسبوق في التاريخ 
العربي الحديث، وسيبقى وصمة عار في جبين الصامتين والداعمين للعدوان.
ودعا رئيس المؤتمر الشعبي العام جميع االطراف إلى مراجعة مواقفهم 
واستغالل شهر رمضان للكف عن معارك التحريض والعدوان والعودة للحوار 

لتجاوز كافة التحديات.

المبعوث الدولي يحيط مجلس األمن بنتائج مشاورات جنيف

الزوكا: مشاورات جنيف كانت إيجابية وخلقت أرضية لوضع حلول لألزمة

دويد: معاناة وتطلعات الشعب اليمني كانت أجندتنا في جنيف
العواضي: هناك ثالث نقاط خالفية بين ما طرحته المكونات السياسية وما طرحه وفد الرياض

وفد المؤتمر والتحالف ينجح في إلغاء مؤتمر الرياض ويضع حدًا للتدخل السعودي

مؤتمر جنيف.. إلى أين؟

نجح وفد المؤتمر الشعبي العام والتحالف وأنصار الله- الذين شاركوا في لقاء   
جنيف- في دفن مؤتمر الرياض الذي رعته السعودية ألتباعها، وانتزعوا 
اعترافًا دوليًا أكد على أن حل األزمــة اليمنية البد أن يكون عبر حــوار سياسي بين 
المكونات السياسية اليمنية وليس بين حكومة ومتمردين- كما يزعمون، إضافة إلى 
تحرير الشعب اليمني من الهيمنة والوصاية السعودية وحصر حل األزمة بين المكونات 
اليمنية برعاية األمم المتحدة، ويعود فضل ذلك إلى الحنكة السياسية التي تميز بها 
الوفد والمكون من االستاذ عارف عوض الزوكا األمين العام للمؤتمر واالستاذ ياسر 
العواضي األمين العام المساعد للقطاع التنظيمي واالستاذة فائقة السيد األمين العام 

المساعد لقطاع المنظمات المدنية واالستاذ يحيى دويد عضو اللجنة العامة، ومن أحزاب 
التحالف الوطني االستاذ ناصر النصيري األمين العام للجبهة الوطنية الديمقراطية، 
إضافة إلى الدكتور أبوبكر القربي األمين العام المساعد لقطاع اإلعالم الذي انضم للوفد 
في جنيف. وتابع الشاريع اليمني والمراقبون السياسيون بارتياح كبير نجاحات وفد 
المؤتمر والتحالف في مشاورات جنيف وتجاوز العراقيل والصعوبات بتغليب المصلحة 

الوطنية وأولويات الشعب اليمني على األساليب المستفزة التي واجهوها.
تفاصيل ص٣

المؤتمر والتحالف يدينون التفجيرات اإلرهابية التي تعرضت لها عدد من مساجد العاصمة صنعاء

أمريكا تنشر غسيل السعودية عبر ويكيليكس

ــــــــر مـــــوقـــــع    فــــــــجَّ
قنبلة  يكيليكس  و
مدوية- الجمعة- بتسريب 
ـــف وثيقة  ــن ٦٠ أل أكــثــر م
كدفعة أولى من نصف مليون 
وثيقة اخرى في حوزته حصل 
عليها في اختراق ألرشيف 
وزارتي الخارجية والداخلية 

السعودية.
وتعد هذه الوثائق بمثابة 
أدلـــــــة تـــفـــضـــح الــســيــاســة 
السعودية ودورهــا التآمري 
ــــن دول  ـــى الـــعـــديـــد م عـــل
المنطقة.. وجـــاء توقيتها 
ليفتح األبواب على مصراعيها 
لـــزج مملكة آل ســعــود في 

ربيع رعــب قد يكون األشد 
في المنطقة العربية.. سيما 
وهـــنـــاك مـــن يــعــتــبــرون ان 
تسريب هذا الكم من الوثائق 
السرية هــو نتيجة احــتــدام 
ــخــالفــات داخــــل اســــرة آل  ال
سعود.. فيما ذهب محللون 
سياسيون إلى توجيه االتهام 
للواليات المتحدة األمريكية 
وأنـــهـــا وراء تــســريــب هــذه 
الوثائق، واعتبار هذا مجرد 
ــذيــن  رســـالـــة آلل ســعــود ال
ــخــروج مــن بيت  يــحــاولــون ال
الطاعة واالرتماء في احضان 

موسكو..
تفاصيل ص٥

«أخونة» اليمن وسوريا وليبيا تعّمق 
الخالفات بين مصر والسعودية

أكــد تقرير نشرته «مــيــدل ايــســت» ان فجوة الخالفات بين   
السعودية تزداد اتساعًا رغم ان هناك محاوالت مستميتة من 
القاهرة والرياض لتسوية خالفاتهم على أفضل وجه ممكن، غير أن هناك 
شيئًا ال يسير في الطريق الصحيح بين العاصمتين.. وذكر التقرير انه 
رغم نفي وزيري خارجية السعودية ومصر وجود أي توتر بينهما إّال أن 
وسائل اإلعالم في البلدين ذهبت للحديث عن مشاكل في العالقات بين 
الرياض والقاهرة.. وارجع التقرير اسباب اتساع الخالفات بين السعودية 
ومصر إلى تناقض موقفيهما من حل األزمة في سوريا والعالقات مع 
إيــران، إضافة إلى األمــن االقليمي، حيث تضع القاهرة قضية اإلخــوان 
المسلمين في سياق التهديدات المستقبلية الستقرار مصر، وتعتقد 
القاهرة ان اعطاء دور اكبر لالخوان المسلمين في اليمن أو سوريا أو 
ليبيا يعد خطرًا على االستقرار االقليمي وعليها.. في الوقت الذي يرى 

السعوديون انه لدور أكبر لإلخوان في اليمن بالوضع في مصر..
تفاصيل ص١٤

دان مصدر في المؤتمر الشعبي العام وأحزاب  
التحالف الوطني الديمقراطي، الجريمة االرهابية 
المتمثلة بتفجير جامع قبة المهدي، السبت، والتفجيرات 
االرهابية التي استهدفت عــددا من مساجد العاصمة 

صنعاء. 
واعتبر المصدر أن هذه التفجيرات االرهابية التي ُنفذت 
بشكل متزامن تندرج في إطــار المخطط الــذي تقوده 
أطــراف اقليمية ومحلية ويستهدف األمــن واالستقرار 
والزج بالبلد في دوامة الصراع الطائفي واالحتراب االهلي. 
وحذر المصدر تلك االطراف التي تقف خلف أعمال القتل 
واإلرهاب المنظم وتقدم الدعم للعناصر االرهابية لتنفيذ 

أعمالها االجرامية من استمرائها وإيغالها في الدم اليمني، 
او استخدام االرهاب كورقة للضغط السياسي ومحاوالت 
تحقيق ما تعتقده مكاسب على حساب دماء المواطنين 

االبرياء.
وقال: ان مساعي تلك االطراف لنقل أو استنساخ نماذج 
الصراع المذهبي والطائفي التي تعصف بعدد من االقطار 
العربية لليمن سُتمنى بالفشل الذريع، فالمجتمع اليمني 
ُعرف عبر تاريخه بالتعايش والتسامح بين كل مكوناته 
وفئاته، ولن يكون بأي حالة وتحت أي ظرف من الظروف 

حاضنًا للقوى المتطرفة واإلرهابية.
تفاصيل ص٦

 شهيدًا وجريحًا في األسابيع األخيرة
ً
سقوط ٤٨١ طفال

كشفت منظمة اليونيسيف عن سقوط عدد ٦٨١   
طفًال يمنيًا- شهيدًا وجريحًا- خالل اسابيع النزاع 

العشرة..
وقال جوليان هاريس ممثل اليونيسيف: إن العنف في 
اليمن لم يدمر حياة ماليين األطــفــال، بل يسبب ايضًا 
تبعات مريعة طويلة األمد على مستقبلهم.. مؤكدًا أن 
االطفال يتعرضون للقتل والتشويه والتجنيد، وان المكان 

اآلمــن لالطفال هو في مدارسهم، حيث يتلقون العلم 
والمعرفة، وليس على خطوط المواجهة األمامية لتفادي 

الرصاص..
مشددًا على أن االطفال هم مستقبل اليمن ويجب أن 
يحصلوا على الحماية في جميع األوقــات وإبعادهم عن 

الخطر.
تفاصيل ص١٨

منظمات دولية تدعو النتشال اليمن من 
أزمة مدمرة وكارثة إنسانية شاملة

دعت منظمات اإلغاثة اإلنسانية التابعة لألمم المتحدة إلى توفير أكثر من مليار وستمائة مليون  
دوالر النتشال اليمن من أزمة مدمرة زجت بالبالد في حالة انعدام أمن غذائي حادة وتركتها 

على حافة كارثة إنسانية شاملة.
وقال وكيل األمين العام لألمم المتحدة للشؤون اإلنسانية ومنسق اإلغاثة في حاالت الطوارئ ستيفن 
أوبراين، خالل إطالق النداء في جنيف: "إنه وسط ارتفاع حدة القتال في أنحاء اليمن تخيم على البالد أزمة 

إنسانية كارثية في ظل معاناة األسر في البحث عن الطعام".
تفاصيل ص١٨

شعبنا سيظل صامدًا وسيواصل مقاومته 
لإلرهاب ودفاعه عن حقه في الحياة

نحث الجميع على جعل رمضان شهرًا 
للتكافل وإعادة ترتيب أولويات اإلنفاق

المؤتمر والتحالف لم يألوا جهدًا في تخفيف المآسي 
على بالدنا ووقف تصرفات المهووسين بالسلطة

ندعو مجددًا جميع االطراف لمراجعة مواقفها 
والكف عن التحريض والعدوان والعودة للحوار


