
المؤتمر وحلفاؤه يتمسكون بإلغاء االعالن الدستوري وحل اللجان.. وأنصار الله يتشاورون مع شركائهم لتشكيل الحكومة 

قوى العدوان تشن غارات هيستيرية على العاصمة صنعاء

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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كلمة 

أوقفوا عدوانكم
القصف االجرامي اإلرهابي الوحشي الذي يشنه طيران العدوان  

السعودي على اليمن يستهدف المدنيين في العاصمة صنعاء 
والمحافظات اليمنية وخاصة االحياء المكتظة بالسكان ويقتل االبرياء من 
االطفال والنساء والشيوخ وبصورة همجية لم يسبقه إليها أحد في كل تاريخ 
الحروب.. نظام آل سعود يجسد مدى الغطرسة والكبر والحقد الذي يحمله 
لشعب اليمن، فالسعودية منذ أن مكنتها القوى االستعمارية من السيطرة 
على أقدس بقاع األرض -الحرمين الشريفين- وعلى ثروات العرب في 
نجد والحجاز التي سخرتها لنشر الفتنة وتأجيج الصراعات والحروب بين 
 طابع 

ً
ابناء األمة كانت األداة المنفذة لكل مخططاتهم التآمرية، مستغلة

حكمها الرجعي االستبدادي القروسطي في أسوأ صوره وأشكاله االجرامية 
ٌم ُبني على الخيانة 

ْ
المتجردة من أية مبادئ أو قيم دينية وأخالقية، ُحك

والغدر والفجور الذي يتجلى في أبشع مظاهره بالحرب التي يشنها على 
الشعب اليمني المسالم لكنه أيضًا القوي شديد البأس والمقدام على كل من 
يعتدي عليه، فكانت اليمن عبر التاريخ مقبرة للغزاة وهو ما يؤكده اليوم، 
في مواجهته لهذا العدوان الغاشم طوال األشهر الماضية والذي- ليل نهار- 
يقتل اليمنيين ويدمر وطنهم ليس في مواجهة مباشرة بميادين القتال بل 
بطائراته وبوارجه وصواريخه مقابل معارك بطولية يجترح مآثرها رجال 
الجيش اليمني ولجانه الشعبية داخل العمق السعودي والتصدي للغزاة 
والمرتزقة على كل الجبهات وآخرها تلك الضربة القاصمة التي وجهوها 
لقوات المعتدين الذين حشدوها إلى صافر- محافظة مأرب- أراد منها 
ابطالنا الميامين توجيه صفعة قوية للعدوان السعودي ومن معه، وليدرك 
المعتدون أن اليمن كانت وستبقى مقبرة للغزاة وعليهم وقف عدوانهم 
قبل أن تغرقهم رمال اليمن وتنهش أكبادهم جبالها، وأن يجنحوا للسلم 
 النعوش التي 

ً
 وعبرة

ً
ما دامت أيادينا ممدودة للسالم، ويكفيهم عظة

عادوا بها من صافر.
نقول للمعتدين إن قصفكم الهيستيري للعاصمة صنعاء وبقية المحافظات 
اليمنية بعد الهزيمة التي ُمنيت بها جيوشكم وعمالؤكم ومرتزقتكم سيرتد 
عليكم وباًال، ولن يقبل الشعب اليمني بأقل من هدم عروشكم على رؤوسكم، 

لتطاولكم على مهد الحضارة والعروبة..

في محاولة لتغطية فشلها وهزيمتها على األرض..

تنتهي الخميس القادم المدة التي حددها أنصار الله كحد أدنى لتشكيل   
حكومة وطنية مرتقبة.

«الميثاق» أن أنصار الله يبحثون مع شركائهم  مصادر سياسية أكــدت لـ
ومكونات سياسية ناشئة تشكيل الحكومة بعد أن حدد المؤتمر الشعبي العام 

وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي مواقفهم إزاء ذلك..
وكان مصدر إعالمي مؤتمري أكد أن المؤتمر الشعبي لن يشارك في حكومة 
قبل إلغاء اعالن أنصار الله «الدستوري» واللجان الثورية، وعودة مجلس النواب 

لممارسة عمله باعتباره المؤسسة الدستورية المنتخبة.
وذات الموقف أكده الناطق باسم أحزاب التحالف الوطني عبدالمجيد الحنش، 
نافيًا صحة ما تردد من أنباء تزعم مشاركة التحالف في مشاورات مع مكون 

«أنصار الله» لتشكيل حكومة مرتقبة..
المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف أكدوا أحقية أنصار الله في تشكيل 

حكومة بالشكل الذي يناسبهم ومع من يرون ومع شركائهم.

مبادرة ترّحل «هادي» عن 
المشهد السياسي و«بحاح» 

يلحقه بعد ٦٠ يومًا

انتهاء شهر العسل بين 
اإلرهابيين وميليشيات 

الفيد في عدن 

مصرع ٤٥ إماراتيًا و ٥ بحرينيين و ١٠ سعوديين كحصيلة أولية

األيام السوداء للغزاة تبدأ 
فرت دول العدوان حاملة بقايا جنودها ومرتزقتها من صافر يجرون وراءهم أذيال   

الخزي والعار والهزيمة النكراء التي هزت عروش المتغطرسين الذين يقودون العدوان 
على اليمن، بعد تلك العملية النوعية التي وجهها لهم أبطال الجيش واألمن- صباح الجمعة- 
بإطالق صاروخ «توشكا» على المعسكر، أسفر عن سقوط المئات من القتلى والجرحى من 
قوات العدوان ومرتزقة الرياض، إضافة إلى احتراق معسكر اللواء (١٠٧) بصافر كليًا بما في 
ذلك مخازن األسلحة والمعدات واآلليات العسكرية المختلفة التي جلبها المحتلون الستعمار 

واستعباد اليمن وشعبها..
ومثلت هذه العملية النوعية ضربة قاصمة وضعت دول العدوان أمام سيناريوهات مرعبة 

تنتظرها في اليمن بعد فشل عدوانها الجوي في تحقيق أهدافه..
الجدير بالذكر أن عملية الجيش اليمني في صافر قد جعلت بقايا قوات االحتالل في عدن 

وغيرها في حالة انهيار غير مسبوق.
تفاصيل ص٣

٦٧ جريحًا في معارك اليمن يصلون إلى السودان

السعودية ومصر ترفضان معالجة الجرحى 
من المرتزقة في مستشفياتهما

اعترف المتحدث الرسمي باسم  
وزارة الخارجية السودانية السفير 
علي الصادق بوصول سبعة وستين شخصًا 
من الجرحى اليمنيين كــأول دفعة لتلقي 

العالج بالمستشفيات السودانية.
وقال المسؤول السوداني: إن الفترة المقبلة 
ستشهد توسعًا أكبر فــي عملية اإلجــالء 

للجرحى.
ق سياسيون على عملية نقل الجرحى 

ّ
وعل

المقاتلين مع العدوان للعالج في السودان 
ولماذا لم يتم معالجتهم في مستشفيات 
السعودية أو غيرها من دول التحالف بالقول: 

إن نقل هــذا العدد الكبير من الجرحى إلى 
السودان يؤكد أن ضحايا جنود دول العدوان 
بأرقام فلكية، ولم يعد بمقدور مستشفيات 
ــــارات أو قطر أو مصر  الــســعــوديــة أو اإلم

استيعاب المزيد من الجرحى..
وأضــافــوا: السبب اآلخــر لنقل الجرحى 
الى السودان يعود الى تعامل السعودية 
ودول العدوان مع الجنود والعمالء الذين 
يقاتلون معهم بمستوى أدنى، وأنهم ال 
يستحقون مهما ضّحوا أن يتلقوا العالجات 
في مستشفيات السعودية أو اإلمارات أو 

مصر.

مصرع ١٦ جنديًا سعوديًا وجرح 
آخرين في موقع مشعل بجيزان

مئات الغارات لطيران العدوان تستهدف 
العاصمة والعديد من المحافظات

تمكن الجيش واللجان الشعبية- الجمعة- من نصب كمين محكم  
لمجموعة من جنود العدو السعودي بالقرب من موقع مشعل العسكري 

السعودي في جيزان، أدى الى مصرع ١٦ جنديًا وجرح أربعة آخرين.
ت بعشرات 

َّ
وأشار المصدر إلى ان القوة الصاروخية في الجيش واللجان الشعبية دك

الصواريخ موقع وادي أبو صلول ومواقع وادي الملح ومركز الخوجرة وموقع الخزان 
ومعسكر المصفق وموقعين بالرمضة إضافة إلى جمارك الطوال ومبنى سالح 
الحدود ومبنى قيادة الجيش السعودي بقطاع الطوال.. الفتًا إلى أن القصف كان 
زًا وأحــدث اصابات مباشرة ادت إلى تصاعد النيران من اغلب تلك المواقع 

َّ
مرك

واحتراق عدد من اآلليات العسكرية فيها.

فــي مــحــاولــة بائسة لتغطية   
فشلها على األرض تواصل 
قوى العدوان الغاشم بقيادة المملكة 
السعودية شن غارات هيستيرية على 
 أحياء 

ً
العاصمة صنعاء، مستهدفة

سكنية ومــنــشــآت خدمية بمناطق 
مختلفة في العاصمة.

حــيــث اســتــهــدف طـــيـــران الـــعـــدوان 
الهمجي خــالل اليومين الماضيين حي 
الــنــهــضــة وســـــواد حــنــش ومــديــريــتــي 
السبعين ومعين وشارع حدة إضافة الى 
حديقة ٢١ سبتمبر «مقر الفرقة أولى 
سابقًا» وجامعة االيمان وقاعدة الديلمي 
ومعسكرات قوات األمن الخاصة والحفاء 

ونقم، كما استهدف سفارتي السعودية 
واإلمارات.

 عــشــرات الــغــارات المجنونة شنها 
العدوان البربري على العاصمة صنعاء 
ــتــي قامت  عــقــب العملية الــنــوعــيــة ال
بها القوة الصاروخية للجيش واللجان 
الشعبية بإطالق صاروخ «توشكا» على 
معسكر للقوات الــغــازيــة ومرتزقتها 
بمنطقة صافر محافظة مــأرب، مخلفًا 
عــشــرات الــقــتــلــى وأعـــــداد كــبــيــرة من 
الجرحى وتدمير هائل لآلليات العسكرية 
التي جلبها الغزاة الى المعسكر ومخازن 

األسلحة والذخائر..
تفاصيل ص١٠-١١

ما الذي قاله ميسي 
ورونالدو عن الطفل 

السوري الغريق؟
أكد أن هناك فرقًا شاسعًا بين مجيئ الشيخ زايد ومجيئ أبنائه إلى المحافظة

الشيخ حازب: ما حدث لقوى العدوان في مأرب أمر طبيعي لدى أّي شعب يدافع عن وطنه
أكــد الشيخ حسين حــازب- عضو اللجنة العامة   

للمؤتمر الشعبي العام- أن ما حصل لقوى تحالف 
العدوان في صافر بمحافظة مأرب أمر طبيعي جدًا كون 
مجيئهم إلى اليمن ال ينم إال عن احتالل واضح وتدخل في 
شؤون دولة مستقلة ذات سيادة، وهذا مخالف لكل األنظمة 

والقوانين والمواثيق الدولية.
وقــال الشيخ حــازب- الــذي يعدُّ من أبــرز الشخصيات 
ــأرب لصحيفة  االجتماعية والسياسية فــي محافظة م
«الميثاق»: ما يحز في النفس أن ينزلق أشقاؤنا في اإلمارات 

إلى هذا المستنقع ويقعوا فيما وقع فيه النظام السعودي في اليمن 
عام ١٩٦٢م.

وأضاف: تألمت كثيرًا وأنا أستحضر مواقف طيب الذكر الشيخ زايد 
بن سلطان آل نهيان - رحمه الله- الذي جاء إلى مأرب ليعمر وليس 
ه  ليدمر، ليتلمس هموم اليمنيين ويبّر بوطٍن أثبت التاريخ أن آباء

األوائل قدموا منه.
وتابع قائًال: المقارنة صعبة والفارق شاسع بين مجيئ الشيخ زايد 

ومجيئ أوالده إلى مأرب.
 وعن سبب تعزيته لإلمارات بمقتل العشرات من جنودها في مأرب 
قال الشيخ حازب: تقدمت بالتعازي القتناعي أن اإلمارات ال يجب أن 
تكون في تحالف الشر والقتل والدمار واإلبادة للشعب اليمني.. وألنني 
ة لشعٍب لطالما تفاخروا 

َ
َتل

َ
أدرك أن أبناء الشيخ زايد ال يمكن أن يكونوا ق

بانتمائهم إليه، ولعل في تعزيتي لهم بقتالهم إيقاظًا للضمائر بأن الحل 
لألزمة اليمنية لن يكون بالعدوان والقتل والدمار وإنما بالدفع باتجاه 

جمع اليمنيين على طاولة الحوار، وهذا أملي باخوتنا في 
ــارات أن يلعبوا دورًا مهمًا في هذا االتجاه وتفادي  اإلم

المزيد من إراقة الدماء اليمنية اإلماراتية.
الفتًا الى أن اإلمــارات ُعرفت بالمدنية والسالم وليس 
بالغزو واإلجــرام، ولهذا من المعيب االستمرار في هذا 
العدوان الهمجي الذي تقوده المملكة السعودية باعتبار 

أن لإلمارات مكانة واحترامًا لدى اليمنيين..
إلى ذلك انتقد الشيخ حازب كل من يظهر عبر الوسائل 
اإلعالمية متحدثًا باسم أبناء مأرب.. موضحًا أن كثيرًا من 
قيادات اإلصالح وعلى رأسهم محافظ المحافظة دائمًا ما يتحدثون 

وكأنهم مأرب كلها، وهذا أمر غير صحيح.
مؤكدًا أن ألبناء وقبائل مأرب طرقهم وعاداتهم للتعبير عن الرأي 
واتخاذ المواقف، ومن ذلك التقاء رموز القبائل والشخصيات االجتماعية 
الفاعلة والقيادات السياسية والتشاور والخروج بمواقف تمثل أبناء مأرب 

كافة، وهذا ما لم يتم منذ بدء العدوان على اليمن الى اليوم.
مشيرًا الى أن أي حديث أو تصريح أو بيان لمؤيدي العدوان أو لفرع 
اإلصالح بالمحافظة أو للمحافظ نفسه أو غيرهم ال يمثل إال الجهة التي 

أصدرته وال يعبر عن أبناء وقبائل مأرب سواًء أكان إيجابيًا أو سلبيًا..
معتبرًا من يقوم بهذا الدور الهزيل يغش نفسه ويخدع المتحالفين 

على وطنه وشعبه.
منوهًا إلى أن تاريخ قبائل مأرب وانغماسها في الوطنية يجعلها عبر 
العصور والحقب التاريخية تضع نفسها في المكان الصحيح الذي ال 

يتعارض مع مصالح وطنها وشعبها..

أكد أن اإلرهابيين ومموليهم يحاولون تمزيق اليمن وسلمه االجتماعي

المؤتمر يدين الجريمة اإلرهابية التي استهدفت جامع المؤيد بالعاصمة

دان مصدر مسئول في  
المؤتمر الشعبي العام 
واستنكر بشدة العمل االرهابي 
الجبان الذي استهدف -األربعاء 
الماضي- مسجد المؤيد بمنطقة 
الجراف شمال العاصمة صنعاء 
عبر تفجيرين انتحاريين أديا الى 
سقوط(١٣٠) شهيدًا وجريحًا 

في حصيلة غير نهائية .
واعتبر المصدر ان العناصر 

ــيــة ومـــن يــقــف خلفهم  االرهــاب
ويحرضهم ويمولهم خارجيًا 
وداخليًا حاولوا من خالل تنفيذ 
هـــذه الــجــريــمــة البشعة إثـــارة 
ئفية  لطا ا و لمذهبية  ا لفتنة  ا
وجر البالد الى منزلق صراعات ال 
 ألهدافهم 

ً
تبقي وال تذر خدمة

وأجندتهم فــي تمزيق وحــدة 
اليمن وسلمه االجتماعي.

تفاصيل ص٢

جرائم آل سعود المتواصلة تعكس حقدًا شخصيًا ضد رئيس المؤتمر

العدوان السعودي ُيعاود استهداف منزل الزعيم صالح بسنحان

طه السياسي بالبحث عن انتصارات وهمية العدوان يحاول إخفاء تخبُّ

«الميثاق»: أكاديميون لـ

استئناف البرلمان أعماله سيؤثر على المواقف الدولية المؤيدة للعدوان

شـــدد عـــدد مــن االكــاديــمــيــيــن  
على ضـــرورة استئناف مجلس 
النواب أعماله للوقوف أمام أهم وأخطر 
التحديات التي تــواجــه بــالدنــا وشعبنا.. 
وأكدوا أن البرلمان هو الهيئة الدستورية 
الوحيدة الباقية في اليمن والتي يمكن من 
خاللها التخاطب مع العالم اليقاف العدوان 
واالقتتال الداخلي وتوحيد الصف اليمني.
تفاصيل ص٥

جدد طيران العدوان السعودي استهدافه  
لمنزل رئيس الجمهورية السابق الزعيم 
علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام، الواقع 
في مسقط رأسه بمديرية سنحان- محافظة صنعاء .

وأوضحت مصادر خاصة أن الغارة التي استهدفت 
منزل الزعيم صالح في قرية بيت األحمر بمديرية 

سنحان لم تسفر عن وقوع إصابات بشرية.

وأكد مصدر مسؤول في المؤتمر الشعبي العام ان 
استهداف طيران نظام آل سعود مزرعة الجر الخاصة 
بالزعيم علي عبدالله صالح- رئيس الجمهورية السابق 
رئيس المؤتمر الشعبي العام- للمرة الثانية وكذا سكنه 
الشخصي فيها، إنما يعكس حقد آل سعود الشخصي 

على الزعيم صالح.
وقــال المصدر: إن هذا االستهداف وما سبقه من 

وجهت صفعة قوية آلل سعود..

قمة واشنطن تفرض على الرياض القبول بحل األزمة اليمنية 
ص 3سياسيًا والسماح بدخول السلع والمشتقات النفطية

ل 
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فا
ت


