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أوقفوا إبادة الشعب اليمني
حرب عدوانية وحشية ظالمة وباغية يشنها النظام السعودي  

على الشعب اليمني ليل نهار طوال اكثر من ٣٠٠ يوم لم يتوقف 
فيها القتل والخراب والدمار ولو لساعة واحدة.. ضحاياها عشرات اآلالف 
من الشهداء والجرحى معظمهم من المدنيين األبرياء، ذنبهم الوحيد أنهم 
يمنيون ينتمون الى وطن يجاور جغرافيًا بلدًا تربطه بأبنائه أواصر دينية 
ربى وصالت رحم تتجسد في االنتماء ألرومة 

ُ
حضارية تاريخية ووشائج ق

واحدة يجتمعان على أرض الجزيرة العربية المباركة التي شرفها الله بنبي 
الرحمة «محمد صلى الله عليه وآله وسلم» وبرسالة االسالم وحباها بالخيرات 
ومنها الثروة النفطية، لكن ابتالها بأسرة آل سعود الذين حولوا هذه الثروة 
من نعمة الى نقمة ألبناء نجد والحجاز والقطيف واالحساء ومعهم اخوانهم 
في اليمن والعرب والمسلمون، وأسوأ ممارساتها الشنيعة والبشعة تلك التي 
عاش اليمنيون مراحل معاناتها ألكثر من نصف قرن وبلغت ذروتها اليوم 
في العدوان السعودي الهمجي المنطلق من حقد أسود جعله التعالي والكبر 
النابع من غرور المال النفطي يحولها الى حرب ابادة جماعية للشعب اليمني 
كله وتدمير لكافة مظاهر حياته دون أي مسوغ أو مبرر منطقي أو أخالقي 
يستدعي كل هذه الوحشية ضد شعب مسالم لطالما اعتبر صادقًا أن من 

ه وشيوخه وشبابه ورجاله دولة جارة وشقيقة كبرى. يبيد أطفاله ونساء
إن العدوان السعودي منذ أكثر من عشرة أشهر وهو يستهدف اليمنيين 
في منازلهم وشوارعهم واسواقهم ومستشفياتهم ومدارسهم ومساجدهم 
وفي اعراسهم وعزائهم.. يستهدف مشاريعهم ومنشآتهم الخدمية 
والتنموية.. يقتل ويدمر بكل ما تنتجه مصانع العالم من أدوات تدمير حديثة 
بما في ذلك األسلحة المحرمة دوليًا من قنابل ذكية عنقودية وانشطارية 
وفراغية وبصورة عشوائية تقصف دون تمييز األحياء السكنية والمواقع 
السياحية.. ال فرق بين الحمامات الطبيعية والمواقع األثرية.. يقصف 
ويفجر ويدمر بطائراته ومرتزقته وأدواتــه اإلرهابية المساجد والمقابر 
واألضرحة، ولم يكتِف بذلك بل ضرب حصارًا منع عن الشعب اليمني أبسط 
االحتياجات الدوائية والغذائية وفي مقدمتها أدويــة األمــراض المزمنة 
ها اآلالف من المرضى وخاصة الفقراء  والخبيثة والمستعصية ليموت جراء
الذين يعالجون في المستشفيات الحكومية مجانًا أو برسوم رمزية.. حتى 
مراكز األيتام والمكفوفين وذوي االحتياجات الخاصة لم تسلم من قصفهم..

واألسوأ من هذا أن المنشآت الطبية التي تديرها منظمات دولية هي األخرى 
كانت أهدافًا للعدوان السعودي الذي يعد كل ما يقوم به جريمة غير مسبوقة 
ضد االنسانية.. واالدهى واألمّر أن العالم ساكت والجهات وبعض المنظمات 
الدولية قد فقد انسانيتها أمام جبروت نفوذ المال السعودي فلم تحرك ساكنًا، 

إال اذا استثنينا القلق من بعض الشخصيات المسئولة.
إن المطلوب قانونيًا وأخالقيًا وإنسانيًا أن يتحرك العالم كله بدوله وشعوبه 
بإعالمه وسياسييه وبمؤسساته الحقوقية والقانونية لوقف هذا العدوان 
ى من القيم 

َّ
ورفع الحصار الباغي والظالم على الشعب اليمني انتصارًا لما تبق

والمبادئ وحقوق االنسان وإعادة االعتبار للنظام الدولي.. وإالَّ على الدنيا 
السالم..

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، وأنــه رقم يفوق 
كل المعادالت وسيظل رقمًا في 

الحاضر والمستقبل..
50 رياالً 20 صفحة
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سفاح العصر
 أقحم السعودية في عداوات مع شعوب المنطقة

 كشف للعالم أن مملكتـــه شريــرة وراعيــة لإلرهــاب
 يمارس دور داعش بطريقة رسمية في اليمن

  يمّول االرهاب في سوريا والعراق وليبيا وزج الحرس الوطني في محرقة اليمن

«الميثاق» تكشف
 فضائح مرتزقة الرياض

من داخل السعودية:

«االخوان» من «الصماطة» في اليمن إلى «الغترة» في السعودية!!

خالل اجتماعه مع أعضاء الهيئة الشوروية

األمين العام يؤكد تمسك المؤتمر بوقف العدوان ورفع الحصار الستئناف الحوار
ندعو للسالم ونتمسك بإيقاف العدوان ورفع الحصار

الهيئة الشوروية تشيد بدور الوفد الوطني وترفع بمقترحات للقيادة
 نحيي ثبات وصمود الجيش واللجان وتضحياتهم الغالية  الصمود األسطوري لشعبنا في وجه العدوان أذهل العالم

التقى األمين العام للمؤتمر الشعبي العام األستاذ  
عــارف عــوض الــزوكــا بأعضاء الهيئة الشوروية 

للمؤتمر الشعبي العام- السبت- بالعاصمة صنعاء.
وفي بداية اللقاء نقل األمين العام لقيادة وأعضاء الهيئة 
الــشــورويــة تحيات الزعيم علي عبدالله صــالــح- رئيس 
الجمهورية السابق رئيس المؤتمر الشعبي العام- وشكره 
وتقديره لصمود وثبات كل أعضاء الهيئة الشوروية للمؤتمر 
في وجه العدوان السعودي الغاشم الذي يواصل قتل اليمنيين 
من األطفال والنساء والشيوخ والشباب وتدمير البني التحتية 

وكل مقدرات الشعب اليمني وفرض حصار جائر عليه منذ 
أكثر من عشرة أشهر في محاولة لتركيعه وإذالله والنيل من 

استقاللية قراره الوطني.
وحّيا الزوكا قيادة وأعضاء الهيئة الشوروية، مؤكدًا أن هيئة 
ات من  المؤتمر الشوروية تزخر بالقيادات والخبرات والكفاء
الرجال الذين أسهموا في تأسيس المؤتمر الشعبي العام 
وكان لهم دور فاعل في بناء الدولة اليمنية الحديثة خالل 

العقود الماضية.
تفاصيل ص٢

المؤتمر يدين جرائم اغتيال الكوادر الوطنية الرافضة للعدوان

دان المؤتمر الشعبي الــعــام واستنكر بشدة  
جرائم االغتياالت التي طالت مؤخرًا عــددًا من 
الشخصيات السياسية والحقوقية فــي العاصمة صنعاء 
وعدد من المحافظات وآخرها جريمة اغتيال العميد عادل 
االصبحى مدير أمن محافظة البيضاء، والعقيد محمد ردمان 
الضلعي مدير مركز نظم المعلومات في قوات األمن الخاصة، 
والشيخ عبدالولي العكيمي، والقيادي في اللجان الشعبية 
أحمد عادل الشامي، والمحامي فيصل األسدي، وبشار المؤيد 
وآخرين. وقــال المؤتمر الشعبي العام- في بيان صحفي: 

إن تلك الجرائم الغادرة والجبانة تندرج في إطار األعمال 
االرهابية وتأتي في سياق مخطط التحالف السعودي الذي 
يستهدف الكوادر الوطنية الرافضة للعدوان ومحاوالته 
المستميتة فرض هيمنته ووصايته على الشعب اليمني. 
وأضاف المصدر: أن هذه الجرائم تؤكد العالقة العضوية بين 
العدوان السعودي الغاشم وجماعات االرهاب، كما تؤكد من 
جديد أن االرهاب المنظم ماهو إال أداة بيد العدوان يحركها 
بالريموت كنترول لتصفية حساباته واخضاع دول المنطقة 

ألجندته ومخططاته. 

االغتياالت تؤكد أن اإلرهاب أداة بيد العدوان

العمليات تندرج ضمن مخطط فرض هيمنة ووصاية النظام السعودي على الشعب اليمني
الجرائم الجبانة لن تثني القوى السياسية الوطنية وكل الشرفاء واألحرار عن مواجهة محاوالت تفتيت الوطن

فائقة السيد: 

اإلفراج عن األشول و٤ آخرين جاء 
في إطار بناء الثقة

أكـــــــــدت  
فــــائــــقــــة 
السيد األمين العام 
المساعد للمؤتمر 
الشعبي الــعــام أنه 
ــــم االتـــــفـــــاق مــع  ت
الــمــبــعــوث األمــمــي 
إلى اليمن إسماعيل 
ــــد الــشــيــخ على  ول
االفراج عن الدكتور 

عبدالرزاق األشول وزير التعليم 
الفني والقيادي في حزب اإلصالح 
واربعة ناشطين آخرين في اطار 

بناء الثقة بين جميع االطراف.

وأضافت السيد- 
في تصريح لوكالة 
ــة  ــروســي األنــــبــــاء ال
"ســبــوتــنــيــك": انــه 
ــم تشكيل لجنة  ت
مشتركة لوضع آلية 
لتنفيذ بنود قــرار 
مجلس األمن الدولي 

.(٢٢١٦)
وأشـــــارت إلـــى أن 
الــفــريــق الــتــابــع لمبعوث االمــم 
المتحدة موجود في صنعاء ولم 
يغادر مع ولد الشيخ للمساعدة 

في ذلك.

الحوار بين األطراف اليمنية يدخل اإلنعاش
مراقبون: التركيز على بضعة معتقلين لصرف أنظار العالم عن جرائم آل سعود

البريطانيون وراء قصف المساجد في اليمن وقتل المدنيين بحقد صليبي
«سلمان» يسعى إلى التنحي عن الحكم للتنصل عن تحمل مسئولية جرائم الحرب في اليمن

تخذ عن إدراك لخفايا اللعبة القذرة
ُ
 ليس قرارًا عفويًا أو ارتجاليًا بل ا

ً
ك المؤتمر بوقف الحرب أوال تمسُّ

أسفرت زيارة المبعوث الدولي اسماعيل ولد الشيخ أحمد   
إلى العاصمة صنعاء -والتي استمرت خمسة أيام واختتمها 
الخميس- عن إطالق معتقلين من قيادات حزب اإلصالح، وكذلك 
سعوديين اثنين يتردد أنهما من ضمن العناصر االستخباراتية، بينما 
ذكرت مصادر إعالمية أنهما مدرسان يعمالن في جزر القمر.. هذا 
اته مع المكونات السياسية  فيما لم يفصح ولد الشيخ عن نتائج لقاء
في العاصمة صنعاء وتحديدًا مع المؤتمر الشعبي العام وأنصار الله، 

غير اإلفراج عن المعتقلين من االخوان المسلمين ومن رعايا العدو 
السعودي ومرتزقته على الرغم من إفراط الرياض بقصف العاصمة 
صنعاء وبقية المدن اليمنية.. األمر الذي أوجد حالة استياء واضحة في 
الشارع اليمني الذي كان يترقب موقفًا دوليًا واضحًا وشجاعًا يقضي 
بوقف العدوان ورفع الحصار عن اليمن والمستمر منذ عشرة أشهر 
دون أن تقدم األمم المتحدة أو تحالف العدوان للشعب اليمني رسائل 

مطمئنة أو معززة للثقة..

مصدر مؤتمري سخر من تصريحات وزير خارجية بريطانيا

العدوان على اليمن جاء خارج كل السياقات القانونية 
الدولية ومخالف لميثاق األمم المتحدة

تصريحات هاموند تستند لمصالح صفقات أسلحة باعتها بريطانيا للعدوان ضد اليمن
ســخــر مــصــدر مـــســـؤول في  

المؤتمر الشعبي الــعــام من 
تصريحات وزير خارجية بريطانيا فيليب 
هاموند وما تضمنته من اكاذيب وفبركات 
حول العدوان السعودي على اليمن. وقال 
المصدر: ان تصريحات وزيــر خارجية 
بريطانيا بــقــدر مــا تعد دلــيــًال واضحًا 
ودامغًا على مشاركة بــالده في عدوان 
ــذي تــقــوده السعودية على  التحالف ال
اليمن وما يترتب على ذلك من مسؤولية 

قانونية وجنائية وأخالقية جراء جرائم 
الحرب التي ترتكب بحق االبرياء اليمنيين 
فإنها تمثل سقوطًا اخالقيًا لمن يدعون 
احترامهم وحمايتهم لحقوق االنسان 
وحرياته خاصة والوزير البريطاني يعلم 
علم اليقين ان هذا العدوان جاء خارج كل 
السياقات القانونية وبالمخالفة لميثاق 
االمم المتحدة ولكل االعراف والمواثيق 

القانونية الدولية واإلنسانية .
وأضـــاف المصدر: ان كــل مــا يرتكبه 

الــعــدوان الــســعــودي هــو قتل االبــريــاء 
واألطــفــال والنساء والشيوخ ،وتدمير 
البنى التحتية من مدارس ومستشفيات 
ومصانع ومزارع وطرق وجسور وكل ما 
له صلة بمتطلبات الحياة اليومية لإلنسان 
اليمني، وكــل الشواهد الموجودة على 
الميدان تدحض مزاعم وأكاذيب وزير 
خارجية بريطانيا التي ال تستند الى أي 

معلومات واقعية وحقيقية.
تفاصيل ص٣تفاصيل ص٢

صحيفة «ذي ايكونوميست»:

نجران أصبحت مدينة أشباح واليمنيون مقاتلون أشداء ويمتلكون مهارات قتالية عالية
أكدت صحيفة «ذي ايكونوميست» البريطانية أن مدينة نجران أصبحت كمدينة أشباح.   

وأوضحت أن الصواريخ اليمنية تتساقط وتضرب عمق المدينة بانتظام.
وسخرت الصحيفة من األمير محمد بن سلمان الذي يصر على أنه انتصر في هذه الحرب وسيطر 
على ٨٠٪ من األراضي اليمنية. وأكدت الصحيفة أن السعودية غير قادرة على مواجهة قوات 
الحرس الجمهوري وأنصار الله وصّد هجماتهم كونهم مقاتلين أشداء يمتلكون خبرات قتالية 
عالية في الحروب، خالفًا عما يمتلكونه من خبرات قتالية عالية في حرب العصابات. مشيرة إلى 
أن السعودية تواجه معضلة أخرى تتمثل في التكاليف المادية والسياسية والبشرية الهائلة والتي 

هي في تدفق مستمر مع انخفاض أسعار النفط وتآكل الميزانية السعودية.

السعودية تدمر مصانع اليمن وتغرق أسواقه بسلع فاسدة
تشن الطائرات الحربية السعودية   

حربًا قذرة أخرى تتمثل بضرب رأس 
المال الوطني، حيث ال يمر يوم دون تدمير 
مصانع وشركات ومعامل ومــخــازن، وأيضًا 
وصل األمر الى قصف مبنى الغرفة التجارية. 
كل هذا الحقد والهمجية يتزامن مع إغراق 
األســواق اليمنية بسلع ومنتجات سعودية 
فاسدة ال تخضع للفحص في المنافذ اليمنية 
باالضافة الــى أنها أغلقت الموانئ وتفرض 
حصارًا جائرًا على الشعب اليمني وتسعى الى 
أن تحتل السوق اليمنية بسلعها ومنتجاتها 
الفاسدة والمسرطنة.. يوميًا تسمح طائرات 

العدوان لعشرات القاطرات بدخول األراضي 
اليمنية المحملة بالسلع والمنتجات المشبوهة 
عبر منفذ الــوديــعــة.. فــي حين تشن هذه 
الطائرات غارات حاقدة على حظائر أبقار..  
ومزارع دواجن، ومصانع بطاطس وألبان و..و.. 
الخ. وتهدف السعودية من وراء ذلك إلى قتل 
الشعب اليمني جوعًا ومرضًا، غير مدركة أن 
القطاع الخاص اليمني جزء من هذا الشعب 
اليمني العظيم الصامد والصابر.. ال يمكن أن 
يستسلم أو يخضع، ولن يهرب..ولن يغادر 

وطنه ويتخلى عن الشعب اليمني.
تفاصيل ص١٧

ْم»
ُ

إيران.. انتصاٌر بعيدًا عن عمائم «ق
رئيس التحرير

قرار إلغاء العقوبات الغربية على إيران قرار تاريخي جاء في مرحلة حرجة   
جدًا تعيشها المنطقة والعالم ويمثل فرصة لبداية مرحلة سالم وطي 
لماضي الرعب والخوف الذي خيم على شعوب المنطقة بسبب الخالف مع إيران..
فإذا كان القرار قد رفع الظلم والحصار عن إيران.. فإن عليها ان تكبر 

بحجم مكانتها في المنطقة وأن تفتح صفحة جديدة من العالقات 
مع العالم العربي تحديدًا.. عالقة يسودها السالم وحسن الجوار 
والتعاون واالحــتــرام المتبادل وعــدم التدخل في الشئون 
الداخلية اتعاظًا من جور البطش الغربي الذي تعرضت له 

سنوات ويكون ذلك الدرس القاسي بداية تحول لمرحلة جديدة 
في سياستها الخارجية تسخر من خاللها امكاناتها على إشاعة الحب 

والسالم والتعايش المشترك بين شعوب المنطقة وذلك 
مرهون تحقيقه بإيقاف إيران العمل بالمفاعالت المذهبية 
مثلما استجابت للغرب، وتوصلت معهم إلى االتفاق حول 

الملف النووي.
إن إيران مؤهلة ألن تؤدي دورًا إنسانيًا وحضاريًا كدولة 
إسالمية أكثر من غيرها، بفضل ما حققته من نهضة 
صناعية وتطور شمل مختلف المجاالت، خالفًا عما 
تمتلكه من مــوروث حضاري وفلسفي، لكن كل هذه 
النجاحات والثروة مهددة بالدمار إذا ظلت النزعات 

الفارسية تتحكم بسياستها.. أو إذا بقيت حبيسة اسطورة «رستم»!!
نعتقد أن طهران مطالبة بأن تبعث برسائل تطمين للشعوب العربية التي 
ال يمكن أن تتجاوزها حتى بعد أن اطلقت الدول الغربية أموالها المحتجزة أو 
برفع العقوبات عنها.. وان تبادر إلى إطفاء المؤامرة التي تسعى دول غربية إلى 
تفجير حرب مذهبية في المنطقة والتي سيكون جميعنا في المنطقة وقودها..
لقد قدمت إيران تنازالت للغرب فيجب أن ال تظل «عدوًا» 
للعرب بــدًال عن «إســرائــىل» الكيان الــذي يمثل العدو 
المشترك وهذا ال يعني ان تتحول وهابية بل أن تبقى 
إيران دولة حديثة تدرك أن قوتها بجيرانها ومحيطها 

المستقر..
ومثلما أصبحت إيران صديقًا للغرب.. البد أن تكون جارًا 
حقيقيًا للعرب.. وهذا يتطلب إعادة مراجعة لسياستها تجاه 
العرب السيما والجميع يدرك أنها أسقطت المؤامرة 
ْم» وإنما بالحوار والعقالنية 

ُ
الغربية ليس بعمائم «ق

واحترام مصالح اآلخرين وعدم التدخل في شئونهم أو 
تشكيل خطر عليهم.

كما نتمنى على إيران أن تفوت الفرصة على 
المؤامرة التي تحاك ضدها لحصار جديد من 
قوى ال تمتلك أي مشروع بديل سوى العبث 
بأمن واستقرار شعوب المنطقة بما تمتلكه 

من مال..

العدو السعودي يرتكب مجزرة جديدة وسط العاصمة صنعاء

كتب/ بليغ الحطابي
ارتكب طيران العدوان السعودي مجزرة جديدة مساء أمس 
«الميثاق»: إن  بأحد احياء العاصمة صنعاء. وقال مصدر أمني لـ
طيران العدوان السعودي قصف مقر الشرطة الراجلة واألمن 
ف قتلى وجرحى 

َّ
العام الواقع بشارع العدل المكتظ بالسكان، خل

في صفوف المواطنين وتدميرًا للعديد من المنازل. هذا وقد 
عرف حصيلة الضحايا.

ُ
هرعت سيارات االسعاف الى الحي فيما لم ت

وكثف طيران العدوان غاراته الوحشية اليومين الماضيين 
باستهداف منازل المواطنين والمنشآت االقتصادية ومخازن 
األغذية ومصانع األدويــة في حرب اجرامية غير مسبوقة ضد 

الشعب اليمني في ظل صمت دولي مطبق.
حيث شن طيران آل سعود عشرات الغارات مساء أمس على 

عدة مناطق بالعاصمة وضواحيها، كما شن ٤٥ غارة جوية يوم 
أمس على محافظة الجوف، ونحو ١٠ غارات على محافظة إب.

إلى ذلك أطلق أبطال الجيش صاروخ «توشكا» على معسكر 
البيرق بمأرب وأكد مصدر عسكري أن الصاروخ حقق هدفه بدقة 
وأن الحصيلة تشير الى مقتل قادة للمرتزقة وضباط سعوديين 
وأجانب، كانوا يعدون لعملية هجومية واسعة للسيطرة على جبل 

هيالن االستراتيجي.
ودمر توشكا منصة لصواريخ «باتريوت» وغرفة عمليات متنقلة 
مجهزة بأحدث أجهزة االتصاالت العسكرية.. الى جانب عشرات 
القتلى من القيادات والضباط والجنود أحدهم قائد سعودي كبير كان 

قد وصل نهار السبت الى مأرب لالشراف على العملية.
البقية ص٢

أمريكا وبريطانيا تقودان 
العمليات  الجوية
تحية لهذا  السعودية في اليمن

الزعيم العظيم
حتى ال تتكرر 

الهزيمة

الصوفي يكتب:الجندي يكتب:

البقية ص٢

«توشكا» يحرق معسكر البيرق ومصرع العشرات من القوات األجنبية والمرتزقة بينهم قيادات سعودية في مأرب


