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إرادة االنتصار
ات الميدانية النوعية الموسعة المنعقدة    تــواصــل الــلــقــاء

برئاسة االستاذ عارف الزوكا -األمين العام- في أمانة العاصمة 
ومديريات محافظة صنعاء بقيادات وقواعد وأنصار وجماهير المؤتمر 
الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني والمشائخ والوجهاء تكتسب 
أهمية استثنائية كبرى كونها تأتي في ظل ظــروف وأوضــاع غير 
مسبوقة بالغة الدقة والحساسية فرضها على وطننا وشعبنا العدوان 
السعودي االجرامي الوحشي والغاشم والذي تقتضي مواجهة تحدياته 
وأخطاره اصطفافًا وتالحمًا وطنيًا شامًال تنصهر فيه  كل الطاقات 
والجهود واالمكانات في بوتقة التصدي لهذا العدوان المستهدف 
لليمن األرض واإلنسان في حرب إبادة لم يسبق لها مثيل من قبل من 
حيث طبيعة أسبابها الذرائعية غير المبررة بالمطلق والتي تتعارض 
مع كافة الشرائع السماوية والقوانين الدولية وترفضها كافة المبادئ 

والقيم اإلنسانية.
إن األســوأ واألكثر إجرامًا في العدوان على الشعب اليمني الصمت 
الدولي تجاه المجازر التي يرتكبها النظام السعودي ضد أطفال ونساء 
وشيوخ اليمن يوميًا طوال ما يقارب العام بصواريخ وقنابل طائراته 
وأسلحته المحرمة دوليًا، مدمرًا كل مقومات الحياة، مصحوبًا كل 
هذا بحصار جائر.. لقد بلغ ضحايا العدوان السعودي عشرات اآلالف 
من الشهداء والجرحى المدنيين األبرياء، وتدمير آالف من مشاريع 
البنية التحتية االقتصادية والتنموية والخدمية واالستثمارية العامة 
والخاصة.. كل هذا تعرض له شعب مظلوم ومسالم، والعالم يتعاطى  
من موقع المتفرج، وكأن البغي والطغيان الذي تمارسه أسرة آل سعود 

بكبر وصلف وعنجهية يجري في كوكب آخر.
لم يكن أمــام الشعب اليمني إال االعتماد على الله ثم على نفسه 
واالنطالق من إرادة مؤمنة بعدالة قضيته وحقه في الوجود والحياة 
الحرة الكريمة التي يستحقها شعب تاريخي حضاري عريق وعظيم.

من أجل ذلك يجب استنهاض الروح الوطنية اليمنية االصيلة بالمزيد 
من توحيد الجبهة الداخلية وتمتين أواصرها المتجاوزة ألي خالفات 
أو حسابات أنانية ضيقة.. وهذا هو سياق نهج المؤتمر الشعبي العام 
في مواجهة العدوان السعودي منذ البداية والذي به تمكن وكافة أبناء 
اليمن من هزيمته على كافة الجبهات، وهو ما يهدف اليه اليوم في 
ات الموسعة التي غايتها االرتقاء بالصمود والتصدي للعدوان  اللقاء
البربري الى مستوى متطلبات وموجبات االنتصار النهائي عليه الملبي 
لحجم التضحيات الجسيمة التي قدمها شعبنا وفي صدارته أبناؤه 
األبطال الشجعان الميامين في الجيش واللجان الذين سطروا بأرواحهم 
ودمائهم أعظم المالحم االسطورية، مثبتين مجددًا أن إرادة الشعوب 
هي المنتصرة على أقوى وأعتى جيوش وأسلحة المعتدين والغزاة 

والمرتزقة.

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..
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الزعيم: اغتيال الشيخ عبدالله أهيف 
تهديد للسكينة العامة ودعم لإلرهاب

< أكد الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس المؤتمر الشعبي العام- أن اغتيال   
الشيخ عبدالله عبده أهيف -عضو مجلس النواب عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر- 
يمثل تهديدًا للسكينة العامة للمجتمع والسلم االجتماعي وينذر بعواقب وخيمة 

وخطيرة على الوطن والشعب ما لم يتم استئصال آفة االرهاب.
جاء ذلك في برقية عزاء بعثها الزعيم لكافة آل أهيف باستشهاد الشيخ عبدالله عبده 
ل رحيله خسارة 

ّ
أهيف والذي كان مثاًال للوفاء واإلخالص في أداء واجباته الوطنية، ومث

فادحة في هذه الظروف المعقدة والعصيبة التي يمر بها شعبنا الذي هو في أمّس 
الحاجة للرجال العقالء واألوفياء..

تفاصيل ص٨

عدن والمعادلة 
األمنية الُمرعبة

الوقوف في 
طريق السيل

النظام السعودي اشترط «الحديقة 
الخلفية» على بريطانيا وأمريكا!

عارف الزوكا 
الجبل األشم..

عبدالرحمن مرادأ.د/ عبدالعزيز صالح بن حبتور د/ محمد الشداديمطهر االشموري

الغزاة والمرتزقة ينتحرون في تعز ولحج
مصرع العشرات ودك مواقع وتجمعات للغزاة في ذوباب والوازعية وكرش وحيفان

تطهير عدد من أحياء مدينة تعز من 
ميليشيات مرتزقة العدوان

م للجيش واللجان في مختلف الجبهات والسيطرة  تقدُّ
على مواقع استراتيجية في جبل حبشي 

الوضع اإلنساني في عشر محافظات دخل مرحلة الطوارئ

٢٫٥ ١٤٫٤ مليون يمني 
يعانون من انعدام 

األمن الغذائي

مليون تضرروا من 
تعليق برامج التنمية 

واألمان االجتماعي

ثروة 
الزعيم

 لـ 
بوا

كت

فرسان المؤتمر يلّبون نداء الواجب
اللقاءات الموسعة بمديـريات  طوق صنعاء تتواصل

خالل ترؤسه اللقاءات الموسعة ألمانة العاصمة ومديريات خوالن وهمدان وبني مطر

األمين العام: دعوة المؤتمر للسالم والحوار ال تلغي حقنا في الدفاع عن وطننا وشعبنا
 سيظل المؤتمر في صدارة المدافعين عن يمن الـ٢٢ من مايو  لن نتزحزح عن ثوابتنا واليمن مصان بأبنائه وسُيحاسب الخونة صامدون مع الزعيم إلى جانب شعبنا ووطننا ولن تهزنا مدافعكم وال طائراتكم

 سنتصدى لإلرهاب ولن نسمح له بالوصول إلى مدننا وقرانا ما يحدث في عدن هو مخططكم الذي أتيتم به لتدمير اليمن  

ثابتون في مواجهة العدوان 
الغاشم والحصار الجائر

 سندافع عن الوطن مثلما دافعنا 
عن الثورة والجمهورية والوحدة

اليمن عصية على كل خائن وعميل 
وصنعاء في حدقات أعيننا

ًلن نقبل على أرضنا غازيًا 
 أو عميال

ً
أو محتال

أبناء 
أمانة 

العاصمة
أبناء 
خوالن

أبناء 
همدان

أبناء 
بني مطر

ات الموسعة لقيادات وأعضاء وأنصار المؤتمر وأحزاب    أكدت اللقاء
التحالف الوطني والتي يتواصل انعقادها برئاسة االستاذ عارف عوض 
الزوكا -األمين العام للمؤتمر الشعبي العام- على عظمة الوحدة الداخلية 
للمؤتمر وأثبتت أن من الصعب النيل من الوطن طالما يقف في طليعة شعبنا 

اليمني تنظيم رائد بحجم المؤتمر.
ات الموسعة التي تعقد في مثل هذه الظروف الحرجة عظمة  وجسدت اللقاء

قيادة المؤتمر وأعضائه وأنصاره واستعدادهم للتضحية بالغالي والنفيس من 
ات لتبعث رسائل  أجل الدفاع عن الوطن والتصدي للعدوان. وتأتي هذه اللقاء
للداخل والخارج تؤكد على أن اليمن والعاصمة صنعاء عصية على الغزاة 

والعمالء والمرتزقة.
ات من أبناء  وعكست الحشود الجماهيرية الكبيرة المشاركة في تلك اللقاء
أمانة العاصمة ومديريات خوالن وهمدان وبني مطر عظمة التفاف الشعب 

حول المؤتمر ومواقفه الرافضة للعدوان والحصار.
وبهذا الخصوص أوضــح مراقبون سياسيون أن قيادة المؤتمر الشعبي 
العام بقيادة الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس المؤتمر الشعبي العام- ومن 
خالل التحرك الميداني الــذي يقوده االستاذ عــارف عوض الزوكا -األمين 
العام للمؤتمر- وعدد من أعضاء اللجنة العامة، استطاعت أن تبعث رسائل 
للداخل والخارج أكدت أن اليمن والعاصمة صنعاء عصية على الغزاة والعمالء 

ات  والمرتزقة، وأن جماهير الشعب التي خرجت بقضها وقضيضها لحضور اللقاء
الموسعة في نهم  وبني حشيش وبني الحارث وأرحب وخوالن وهمدان وأمانة 
العاصمة وبني مطر وغيرها جددت التأكيد أن الشعب يقف الى جانب تنظيمه 
الرائد المؤتمر الشعبي العام وأنه ال يمكن تجاوزه بالقصف 

أو الغزو أو التآمرات أو إلغاؤه..

ات ص ٣- ٦- ٧ تفاصيل اللقاء

 منه
ً
بعد عام من انتظار اليمنين موقفًا مسئوال

مجلس األمن يعّبر عن قلقه جراء تدهور األوضاع في اليمن
المبعوث الدولي يصطدم بعراقيل سعودية جديدة يضعها أمامها هادي والمخالفي

< يواصل مجلس األمــن مشاوراته المغلقة   
بشأن الوضع اإلنساني المخيف والمتردي في 
اليمن، ولم يصدر عنها أي قرار كما سبق وان أعلن 
ذلــك رئيس مجلس األمــن مندوب انغوال لــدى األمم 
المتحدة اسماعيل ايروا جاسيار والذي ذكر- السبت- 
في تصريحات صحفية أن أعضاء المجلس بحثوا مشروع 
قرار حول الوضع اإلنساني في اليمن، وعلى الرغم من 
تأكيد رئيس مجلس األمــن «أن مواقف جميع أعضاء 
المجلس بشأن ما يحدث في اليمن موحدة تمامًا».. إّال 
أن مراقبين سياسيين لم يستبعدوا عرقلة سعودية 
إلصــدار قرار دولي بهذا الخصوص السيما وقد أعلن 
مندوب السعودية رفض بالده إصدار مثل هذا القرار 
في تحدٍّ صارخ لإلرادة الدولية.. هذا ويتوقع كثير من 

المراقبين صدور مثل هذا القرار خالل أيام.
 وعلى ذات الصعيد بحث المبعوث الدولي لليمن السيد 
اسماعيل ولد الشيخ أحمد مع الخائن هادي وحكومته 
في الــريــاض عملية استئناف الــحــوار بين المكونات 
السياسية اليمنية خالل الشهر الجاري غير أن هادي 
وضــع أمــامــه عراقيل جــديــدة، وذهــب للحديث عن 
االستعدادات الحتالل صنعاء واالنتصارات المزعومة 
التي تحققها دول العدوان في مختلف جبهات القتال 
في إشــارة واضحة الى عدم رغبة أطــراف الرياض في 
العودة الى طاولة الحوار، وعلى ذات الصعيد كرر المدعو 
عبدالملك المخالفي في لقائه مع المبعوث الدولي نفس 

االشتراطات والعراقيل..
البقية ص٣

«الميثاق»:  الدكتور عادل الشجاع لـ

حلفاء الخارج والعابثون في الداخل 
يستفيدون من استمرار العدوان

ل السياسي ورئيس التحالف المدني لحماية  
ّ
قال الكاتب والمحل

الحقوق والحريات الدكتور عادل الشجاع، إنه لو كان في اليمن 
حكومة وطنية لكانت قّربت الطرف اآلخر وجعلته يسارع للحوار، لكنه اآلن 

يواجه العدم.
وأكد الشجاع في حديث مع "الميثاق" أن القتل الذي 
يتعّرض له الشعب اليمني هو بسبب "شرعية هادي"، 
والمتابع لمجريات األحــداث يستشف أن األمر يبدو 
وكــأن هناك اتفاقًا لتدمير الشمال والجنوب في آن 
واحد، سواًء أكان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

ودعــا الشجاع في حديث مع "الميثاق" إلــى إلغاء 
اإلعالن الدستوري وتشكيل مجلسين "عسكري- 

ـــــإدارة الــشــأن  ــقــوم األّول ب مــدنــي" ي
ــإدارة  العسكري واألمــنــي، والثاني ب

الشأن المدني.
تفاصيل ص٥

المؤتمر وأحزاب التحالف يشيدون بمواقف السيد حسن نصر الله
دعا جميع القوى واألحزاب السياسية العربية وكل الشرفاء في العالم لالقتداء به

أشاد المؤتمر الشعبي العام وأحــزاب التحالف الوطني  
الديمقراطي بالمواقف المشرفة لألمين العام لحزب الله 
السيد حسن نصر الله، ازاء العدوان السعودي على اليمن ومبادرته 
منذ بدء العدوان بإدانة وتجريم أعمال القتل والتنكيل بحق أبناء 

الشعب اليمني.
وقال المؤتمر وأحزاب التحالف- في بيان صادر عنهم: إن هذه 
المواقف المشرفة للسيد حسن نصر الله هي امتداد لمواقف حزب 
الله ازاء مجمل القضايا العربية واإلسالمية، وفي مقدمتها القضية 
الفلسطينية التي هي المحور الرئيس في معادلة الصراع مع العدو 

الصهيوني الغاشم.
وأضاف البيان: أن ما تتعرض له اليمن وسوريا وليبيا وكل القوى 
السياسية الحرة في الوطن العربي من استهداف ومؤامرات وما 
سبقها من تدمير للعراق، جاء نتاجًا لموقفها المقاوم لكل محاوالت 
الهيمنة والوصاية على المنطقة والرافض لكل اشكال الضغوط 
التي مورست عليها خالل العقود الماضية للتطبيع مع الكيان 

الصهيوني.
تفاصيل ص٢

دان مصدر مسؤول في المؤتمر  
الشعبي العام واستنكر بشدة 
الجريمة االرهابية المروعة التي شهدها 
دار العجزة بمديرية الشيخ عثمان 
محافظة عدن والتي سقط فيها نحو ١٧ 
شهيدًا من نزالء الدار بينهم ٤ ممرضات 
يحملن الجنسية الهندية وإصابة آخرين .

وأكد المصدر ان هذه المذبحة البشعة 
التي ارتكبها مسلحون كانوا على متن 
ــوحــة) هــاجــمــوا دار  طــقــم (ال يحمل ل

العجزة بالشيخ عثمان وأطلقوا النار على 
نزالئه والعاملين فيه جريمة ارهابية 
تتنافى مع تعاليم ديننا االسالمي السمحاء 
التي تجرم قتل النفس البشرية ،ومع 
قيم وأخالق الشعب اليمني الذي عرف 
بالتسامح واالحترام خاصة مع المسنين 
والعجزة ،وضيوف الشعب اليمني من 
العاملين في السلك الصحي من االشقاء 

واألصدقاء .
تفاصيل ص٢

المؤتمر يحّمل قوات االحتالل وأتباع الخائن 
هادي مسئولية مجزرة دار المسنين بعدن

استطاع أبطال الجيش واللجان    
خـــالل األيـــــام الــمــاضــيــة تكبيد 
ــغــزاة والــمــرتــزقــة خسائر فــادحــة في  ال
األرواح والعتاد، حيث تمكنوا من دحر 
الغزاة في عدد من جبهات القتال، فقد 
قامت قــوات االسناد الصاروخي للجيش 
-الــســبــت- بـــإطـــالق صـــــاروخ باليستي 
استهدف تجمعات الغزاة ومرتزقتهم 
بمحافظة الجوف أسفر عن مصرع العديد 
منهم، بينهم قيادات، وتدمير العديد 
مــن آلياتهم، وفــي نفس الــيــوم تمكنت 
قوات الجيش واللجان من استعادة تأمين 
موقعي السفينة والقرش بمحافظة الجوف 
وسط فرار المرتزقة الموالين للعدوان 
السعودي، كما دارت مواجهات باتجاه 
موقعي الريحانة والقائمة اللذين يشرفان 
على مدينة الحزم مركز المحافظة، وقتل 

ثالثة على األقــل من المرتزقة وأصيب 
آخرون في مواجهات شرق منطقة صبرين 

بمديرية خب والشعف بالجوف.
وفي محافظة مأرب اشتدت المواجهات 
بين ابطال الجيش واللجان وبين ومرتزقة 
الــعــدوان، حيث احتدمت المعارك بين 

الطرفين بــالــســالح الثقيل فــي مناطق 
األشقري ووادي الملح والسلسلة الجبلية 
للمشبح امــتــدادًا الــى مناطق أخــرى في 
تباب كوفل، وتكبد المرتزقة خالل هذه 

المواجهات خسائر في األرواح والعتاد.
البقية ص٣

الجيش واللجان يكبدون الغزاة والمرتزقة خسائر فادحة

عدن تغرق في العنف الدامي 


