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طيران العدوان السعودي يقصف منازل 
قيادات مؤتمرية في مارب وتعز وإب

يواصل  طيران العدوان السعودي استهدافه منازل المواطنين 
والمنشآت الحيوية بما فيها منازل قيادات مؤتمرية وسياسية، 
حيث شهد االسبوع الماضي استهداف منازل العديد من هذه 

القيادات في عدد من المحافظات.
فقد شن طيران العدوان السعودي- مساء السبت- سلسلة غارات 
على منطقة االشراف استهدفت منزل القيادي الشيخ محمد بن 
عبدالعزيز األمير اسفرت عن تدميره بالكامل، كما قام في ذات 
الوقت طيران العدوان السعودي بقصف منزل الشيخ فيصل بن 

فًا أضرارًا كبيرة بالمنزل.
ّ
حيدر الشريف، مخل

«المؤتمرنت»: إن طيران العدوان  وقالت مصادر محلية بتعز -لـ
السعودي استهدف -مساء الثالثاء- منزل القيادي المؤتمري صقر 
الجندي- رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بالدائرة «٥٦»- وصقر 
الجندي هو نجل القيادي والناطق الرسمي باسم المؤتمر الشعبي 

العام وأحزاب التحالف الوطني االستاذ عبده محمد الجندي.
كما استهدفت غارات العدوان منزل العميد علي عزيز- قائد 
اللواء ٢٢ حرس جمهوري سابقًا- ومنزل البرلماني عبدالولي 

الجابري .
وأشارت المصادر الى ان الغارات استهدفت ايضًا نادي الصقر 

الرياضي .
وعلى ذات الصعيد قام طيران العدوان السعودي بقصف منزلي 
القياديين المؤتمريين عبدالوارث العمري وقحطان العمري في 

مديرية المخادر محافظة إب.

العدوان يكرر قصفه لمنازل الزعيم

مصدر مؤتمري: جرائم آل سعود المتواصلة تعكس حقدًا شخصيًا ضد رئيس المؤتمر
آل سعود يحاولون إخفاء تخبطهم السياسي بالبحث عن انتصارات وهمية

الزعيم يعزي كافة آل سري شايع بوفاة اللواء محمد سري شايع
ــح- رئيس  بــعــث األخ الــزعــيــم عــلــي عــبــدالــلــه صــال
الجمهورية السابق.. رئيس المؤتمر الشعبي العام- 
برقية عزاء ومواساة في وفاة اللواء الركن محمد سري 

شايع.. جاء فيها:
األخ / نشوان محمد سري شايع وإخوانه

وكافـــة آل سري شايع             المحترمون
ة بالحزن واألســى تلقينا نبأ  بقلوب مكلومة ومملوء
وفــاة والدكم اللواء الركن محمد سري شايع.. الذي 
اختاره الله سبحانه تعالى إلى جواره بعد حياة حافلة 
بالعمل الوطني الصادق، والنضال من أجل انتصار إرادة 
الشعب اليمني في الحرية واالنعتاق من الحكم اإلمامي 
المستبد الكهنوتي والتحرر من المستعمر البريطاني 
البغيض، وترسيخ النظام الجمهوري الخالد وتحقيق 
االستقالل الوطني الناجز، حيث كان من طالئع الشباب 
الذين تدافعوا لاللتحاق بالسلك العسكري بعد قيام 
الــثــورة المباركة ومنذ تخرجه من الكلية الحربية 
شارك مع زمالئه في خوض معارك الدفاع عن الثورة 
والجمهورية والــتــصــدي للتآمرات ومــحــاوالت وأد 
الثورة من قبل األنظمة الرجعية في المنطقة وفي 
مقدمتها نظام آل سعود الــذي حاك المؤامرات تلو 
المؤامرات ودفــع األمــوال الهائلة واألسلحة الفتاكة 
مستعينًا بالمرتزقة األجانب وضعاف النفوس الذين 
باعوا ضمائرهم بالمال المدنس وكانوا أداة لتنفيذ تلك 
المؤامرات التي عكست الحقد الدفين والمتأصل لدى 
نظام آل سعود ضد شعبنا اليمني الحر األبي, والذي 

تجرع مرارة الهزيمة التي ألحقها شعبنا بهذا النظام 
ومرتزقته حين دحرهم من على أبــواب صنعاء التي 
حاصروها سبعين يومًا ووصلوا إلى أبوابها والجبال 
المحيطة بها، فكانت إرادة اليمنيين األحرار أقوى من 
المال السعودي والسالح األمريكي الغربي, والمرتزقة 
والعمالء, ولقنهم الشعب اليمني بكل قــواه الحية 
والمناضلة وفي مقدمتها الجيش واألمــن والمقاومة 
ــدروس، وهو ما يفرض عليهم أن  الشعبية أقسى ال
يأخذوا العبرة وأن ال يستمروا في غّيهم وغطرستهم 
وتهورهم في االنتقام من الشعب اليمني تحت ذريعة 

دعم شرعية زائفة.
لقد خسر الوطن.. وخسرت القوات المسلحة واحدًا 
من قادتها البارزين الذين كانت لهم بصماتهم في 
تطوير وتحديث أنظمة المعلومات بالقوات المسلحة 
وفي تأهيل الكوادر العسكرية، وأدى واجبه الوطني 

بكل إخالص وتفاٍن.
إننا ونحن نشاطركم أحــزانــكــم وآالمــكــم فــي هذا 
نعبر لكم عن خالص التعازي وصادق 

َ
المصاب الجلل، ل

المواساة, وذلــك باسمي شخصيًا.. وباسم قيادات 
وهيئات وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام وحلفائه 
أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي، سائلين المولى 
عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه, 
وأن يسكنه فسيح جنانه, وأن يلهمكم جميعًا الصبر 

والسلوان.
«إنا لله وإنا إليه راجعون»

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 لمزرعة الجر الخاصة 
بالزعيم علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية السابق 
رئيس المؤتمر الشعبي العام للمرة الثانية وكذا سكنه 
الشخصي فيها انما يعكس حقد آل سعود الشخصي 

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

محاوالت االغتيال للرئيس السابق باستهداف منازله 
في العاصمة صنعاء وفي مسقط رأســه في منطقة 
سنحان ،كلها ادلة تؤكد مدى حقد نظام آل سعود 
الكهنوتي الرجعي المتخلف على رئيس المؤتمر 
الشعبي العام شخصيًا ،ويأتي في اطار جرائمهم التي 
ترتكب بحق كل ابناء الشعب اليمني الذين تستهدف 
منازلهم ومساكنهم الشخصية دون أي مبرر سوى 
إلرضاء رغبة االنتقام والحقد لدى آل سعود. مضيفًا 
: إن نظام آل سعود يسعى من خــالل االستهداف 
الشخصي للرئيس السابق للبحث عن انتصارات وهمية 
في إطار تخبطهم السياسي، وبحثهم عن مبررات 
لقصف بلد جــار، وشعب شقيق لهم ،وقتل ابنائه 
،وتدمير مقدراته بشكل همجي ،وبربري، مخالف 

لكل المواثيق واألعراف والقوانين الدولية .

ب مزاعم توجيهه رسالة للزعيم
ّ
كذ

ات «جــالل» وتسريباته المفضوحة البركاني:  يسخر من افتراء
أهــنــئ «ابـــن هـــادي» على وظيفته الــجــديــدة كساعي بريد

كــذب الشيخ سلطان البركاني االمين العام 
المساعد للمؤتمر ما نشرته مواقع اخبارية 
من مزاعم عن رسالة وجهها الى الزعيم علي 
عبدالله صالح رئيس الجمهورية السابق رئيس 

المؤتمر الشعبي العام .
وقال الشيخ البركاني انه لمن المؤسف حقًا ان 
تطل علينا مواقع جالل كعادتها لتبث األكاذيب 
وتفتري ما ال حدود له من الشائعات وفي كل مرة 

تحشر اسم سلطان البركاني .
واضاف: وكأن اي عمل يقومون به او شائعات 
ال يجدون لها طعمًا وال لونًا إال اذا حشروا اسم 
سلطان الــبــركــانــي فيه وآخـــر تلك االكــاذيــب 
والشائعات وما توصلت اليه عقولهم الهزيلة 
ما نشر - االربعاء الماضي- في مواقع الحقيقة 
وإقليم عدن ما اسموه رسالة موجهة من سلطان 

البركاني للزعيم علي عبدالله صالح.
وقال البركاني :ويا لسخرية القدر ان يفتروا 
مثل تلك الرسالة وبدون خجل وان تلك االكذوبة 

ال تنطلي على احد إال من اضلهم الله، أما العقالء فال ينطلي عليهم مثل تلك 
االكاذيب الن الرسائل التي يبعث به سلطان البركاني للزعيم علي عبدالله 
صالح تأخذ طريقها الى صنعاء وال تحتاج الى المرور عبر جالل ومواقعه .

وكما انهم يستطيعون ان يفتروا فرية كهذه ويعتقدون ان الناس 
سيصدقونهم أو ان سلطان البركاني سيقبل ان يفتروا عليه ويصمت أو ان 
الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام هو اآلخر سيفترى 

عليه او سيقبل ان يتطاول المتطاولون 
ويرجف المرجفون وسيسكت عن ذلك .

وتابع :ان ما يزعمون من رسالة المقصود 
بها اثارة البلبلة داخل صفوف المؤتمر او 
ة للعالقة بين البركاني وصالح وذلك  االساء
ال يسمن وال يغني من جوع ولن يحققوا 
اهدافهم مطلقًا ولن تفسد العالقة ولن 
يحدث اي شــيء داخــل صفوف المؤتمر 
مهما حــاولــوا البلبلة ونسجوا االكــاذيــب 

ات. واالفتراء
واضــــاف: إن مــن الــســذاجــة بــمــكــان أن 
يزعموا ان هذه الرسالة وجهت من سلطان 
البركاني الى علي عبدالله صالح فكيف لهم 
ان كانت موجهة للزعيم علي عبدالله صالح 
ان يحصلوا عليها ألن الرسائل ال تضل 
الطريق وال صحة لما زعموه البتة إال اذا 
كان جالل قد تحول إلى ساعي بريد ترسل 
عبره الرسائل فذلك أمر آخر تمامًا وعلى 
الدائرين في فلكه ان يهنئوه على مهنته الجديدة فكم تعددت المهن 
لديه ولكم اساءت مواقعه االلكترونية للحقيقة ولحرية االعالم ولنظام 
الدولة ولمؤسسة الرئاسة ولوالده بما تصنع وما تنسجه من خيال منذ نشأتها 
.وليس بغريب عليها ان تفتري اليوم ما زعمته رسالة من سلطان البركاني 

للزعيم علي عبدالله صالح، فالشيء من معدنه ال يستغرب ..
والله حسبنا ونعم الوكيل..

أكد مصدر إعالمي في المؤتمر الشعبي العام أن من حق 
انصار الله الذين استولوا على السلطة في ٢١ سبتمبر تشكيل 

حكومة مع من َيَرْون ومع شركائهم .
وقال المصدر :اما المؤتمر الشعبي العام فانه قد حدد موقفه 
في وقت مبكر بشأن اعالن انصار الله، واللجان الثورية المنبثقة 
عنه ،وبالتالي فهو لن يشارك في حكومة قبل الغاء اعالن انصار 
الله (الدستوري) ،واللجان الثورية ،وعودة مجلس النواب الى 

ممارسة عمله باعتباره المؤسسة الدستورية المنتخبة .

.. وأحـــزاب التحالف تنفي المشاركة

وعلى نفس الصعيد نفى الناطق باسم أحزاب التحالف 
الوطني عبدالمجيد الحنش صحة ماتردد من أنباء تزعم 
مشاركة التحالف في مشاورات مع مكون (أنصار الله) 

لتشكيل حكومة مرتقبة.

وأكد الحنش عدم صحة ما تناقلته بعض وسائل اإلعالم 
عن البيان الصادر عن األحزاب المتحاورة في موفنبيك 

والذي تضمن اعتزامهم تشكيل حكومة خالل عشرة 
ايــام. موضحًا أن ممثل أحــزاب التحالف حضر المؤتمر 
الصحفي بدعوة شخصية من (أنصار الله) كضيف، ولم 

يشارك في صياغة مخرجات المؤتمر الصحفي.
وأكد الناطق باسم التحالف أن موقف أحزاب التحالف 
ال يختلف عن موقف المؤتمر الشعبي العام حول هذه 
القضية ، منوهًا كذلك إلى أحقية "أنصار الله" في تشكيل 
حكومة بالشكل الذي يناسبهم ولن يكون التحالف مشاركًا 

فيها.

مصــــدر مؤتمــــري : 

لن يشارك المؤتمر في الحكومة قبل إلغاء أنصار الله إعالنهم الدستوري واللجان الثورية
نتمسك بعودة البرلمان لممارسة أعماله باعتباره مؤسسة منتخبة
من حق أنصار الله الذين استولوا على السلطة تشكيل حكومة مع من يرون
أحــزاب التحالف تؤكد أنها لن تشارك في حكومة أنصار الله المزمع تشكيلها

دان مصدر مسئول في المؤتمر الشعبي العام 
واستنكر بشدة العمل االرهــابــي الجبان الــذي 
اســتــهــدف -األربــعــاء الــمــاضــي- مسجد المؤيد 
بمنطقة الــجــراف شمال العاصمة صنعاء عبر 
تفجيرين انتحاريين اديا الى سقوط ٢٨ شهيدا 

و٧٥ جريحًا في حصيلة غير نهائية .
واعتبر المصدر ان العناصر االرهابية ومن 
يقف خلفهم ويحرضهم ويمولهم خارجيًا 
وداخليًا حاولوا من خــالل تنفيذ هــذه الجريمة 
البشعة إثــارة الفتنة المذهبية والطائفية وجر 
البالد الى منزلق صراعات ال تبقي وال تذر خدمة 
ألهدافهم وأجندتهم في تمزيق وحدة اليمن 

وسلمه االجتماعي.
وقال المصدر: لقد كان المؤتمر الشعبي العام 
سباقًا في التحذير من مخاطر الفكر االرهابي، 
واستغالل التنظيمات االرهــابــيــة لــألزمــة التي 
تعيشها البالد ،والعدوان الذي تتعرض له في 
توسيع نفوذها ،وتنفيذ انشطتها االرهابية 
باستهداف وقتل االبرياء وهم آمنون مطمئنون 
في بيت من بيوت الله، ليؤكد هذا العمل االجرامي 
ان هذه التنظيمات االرهابية وعناصرها ومن 
يدعمها ويمولها باتت هي الخطر الحقيقي على 
االســالم كدين ،وقيم ،ومــبــادئ، وأخــالق ،وعلى 

المسلمين وحياتهم ،وأمنهم ،واستقرارهم،وعلى 
الوطن ووحدته ونسيجه االجتماعي .

د الــمــصــدر تــحــذيــر الــمــؤتــمــر الشعبي  وجــــدَّ
العام من مخاطر تنامي الفكر االرهابي وتوسع 
نشاطه ،واستخدامه كورقة لضرب السلم االهلي 
والتعايش بين ابــنــاء الشعب اليمني ،وجرهم 
الى اتــون صراعات لم يعرفوها ،داعيًا كل ابناء 
المجتمع الى اليقظة والحذر من مخاطر الصراعات 
التي يسعى االرهابيون -ومن يؤيدهم ويدعمهم 
داخليًا وخارجيًا - الى جرهم اليها من خالل هذه 

االعمال االرهابية .
وحمل المصدر التنظيمات االرهابية والعدوان 

السعودي ومرتزقته المسؤولية الكاملة عن هذا 
العمل االرهابي ،مطالبًا االجهزة المعنية بتحمل 
مسؤولياتها في كشف ومالحقة وضبط من يقفون 
ه وتقديمهم الــى العدالة ،وتوفير االمن  وراء

واالستقرار للمواطن .
وترحم المصدر على أرواح الشهداء الذين 
سقطوا في جريمة تفجير جامع المؤيد ،معبرًا 
ــعــام الــحــارة  ــعــازي الــمــؤتــمــر الــشــعــبــي ال عــن ت
ومواساته ألسر الشهداء،سائًال الله العلي القدير 
ان يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح 
جناته ،وان يمن بالشفاء العاجل على المصابين 

والجرحى.

المؤتمر يدين الجريمة اإلرهابية التي استهدفت جامع المؤيد بالعاصمة
اإلرهــابــيــون وممولوهم يحاولون تمزيق اليمن وسلمه االجتماعي
اقًا في التحذير من استغالل التنظيمات اإلرهابية لألزمة والعدوان على اليمن المؤتمر كان سبَّ
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