
هادي أداة بيد غيره للتآمر على كل اليمن

«الميثاق»: الشيخ حسين حازب لـ

العدوان لم يحقق شيئًا من أهدافه المعلنة سوى قتل 
اليمنيين األبرياء وتدمير مقدرات وطنهم

كلمة 

أبو الغيط.. مهمة الحد األدنى
يتطلع الشارع العربي إلى أن يكون اختيار السياسي   

المصري المحنك أحمد أبو الغيط أمينًا عامًا للجامعة 
العربية اختيارًا موفقًا النتشال بيت العرب من وضعه 
المخجل، وأن يتوفق في القيام بمهامه الصعبة والمعقدة 
الناجمة عن وضع عربي يعيش أسوأ مراحله وأكثر فتراته 
تمزقًا وانحطاطًا بسبب سياسات بعض األنظمة المهيمنة 
على بيت العرب خاصة في السنوات التي تولى فيها نبيل 
العربي أمانتها، وأدارها باتجاهات معاكسة السمه، فلم يكن 

نبيًال وال عربيًا.
في هذا السياق نأمل أن يكون تفاؤلنا في محله، ولهذا ما 
يدعمه.. فأبو الغيط من الشخصيات السياسية الدبلوماسية 
المصرية المخضرمة والمعروفة بتجاربها وخبرتها في 
السياسة الخارجية ومواقفها القومية ولديه الفهم والقدرة 
على التعاطي مع مجريات األحداث في مساراتها اإلقليمية 
ومحاور اتجاهاتها الدولية انطالقًا من استيعابه لمتغيراتها 
إلنقاذ ما يمكن إنقاذه من المنظومة العربية الرسمية 
والعمل على انتشالها من مستنقع النفط السعودي الذي 
أغرق العرب- شعوبًا ودوًال- في فتن الصراعات والحروب 
العبثية التمزيقية الممتدة من مشرق الوطن العربي الى 
مغربه، مستخدمًا فيها بصورة متالزمة «البترودوالر» 
واالرهاب الذي لم يكتِف النظام السعودي به في اليمن بل 
تجاوزه الى العدوان المباشر المشرعن من الجامعة العربية 
التي أعطت الذريعة والمبرر لإلقدام عليه دوليًا كما حصل 
مع العراق وسوريا وليبيا في إطــار مشاريع ربيع التآمر 
العبري، مع فارق أن الحرب لم تكن على اليمن بواسطة 
الغرب أو حلف الناتو وإنما عدوان مباشر قام به نظام آل 

سعود مسنودًا بتحالف عربي ودولي.
يتحمل أحمد أبو الغيط مسؤولية الجامعة العربية في 
ظــروف دقيقة وحساسة وخطيرة يعرف أمينها العام 
الجديد األسباب والعوامل التي أدت اليها السيما وأنه كان 
آخر وزير خارجية لجمهورية مصر العربية في عهد الرئيس 
األسبق حسني مبارك، ومن موقعه عاش سموم رياح الربيع 
العبري ويدرك حقيقة المؤامرة وبشاعتها وأن واجبه العمل 
على لملمة الصف العربي باتجاه استعادة الحد األدنى من 
التضامن البيني.. فالعرب وجامعتهم على مفترق طرق إما 
أن يكونوا أو ال يكونوا.. السيما وقد أفضت سياسة الجامعة 
التي كانت تدار من بعض األنظمة إلى واقع عربي مزٍر ومخٍز، 
ر المشهد صبيان أصبحوا أضحوكة في المحافل  حيث تصدَّ

الدولية نظرًا لسياساتهم الرعناء.
نعتقد أن رد االعتبار للجامعة العربية سيكون مرهونًا 
برد االعتبار لليمن وسوريا وليبيا والعراق التي تعرضت 
شعوبها لمؤامرة كانت الجامعة العربية مشاركة فيها 

بشكل مخجل.

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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أكد مصدر مسئول في مكتب رئيس المؤتمر الشعبي العام أن المؤتمر  
مع السالم الشامل والكامل في بالدنا, وأنه يقف مع أي جهد ُيبذل 
إليقاف العدوان والحرب على بالدنا وإيقاف كل أنواع االقتتال الداخلي في كل 
ربوع الوطن بما في ذلك إيقاف األعمال العسكرية في الحدود المشتركة بين 

بالدنا والسعودية.
ورحب المصدر في تصريحه الذي أدلى به لوسائل اإلعالم التابعة للمؤتمر 
الشعبي العام بالجهود المبذولة في هذا الصدد مذكرًا بأن الدعوة للحوار المباشر 
بين بالدنا واألشقاء في المملكة العربية السعودية سبق وأن أعلنها رئيس 
المؤتمر الشعبي العام الزعيم علي عبدالله صالح من منطلق اإلدراك بأنه يجب 
أن يكون مع من بيده قرار إيقاف العدوان باعتبار أن التفاوض والحوار معه 

كفيل بإيقاف العدوان وكل أنواع االقتتال الداخلي في كل ربوع الوطن اليمني.
تفاصيل ص٢

المؤتمر يرّحب بأي جهد ُيبذل إليقاف العدوان على بالدنا

تــتــواصــل األعــــراس  
لمتمثلة  ا لوطنية  ا
ات المؤتمرية الموسعة  باللقاء
التي يرأسها األســتــاذ عــارف 
عـــوض الــزوكــا األمــيــن الــعــام 
ــلــمــؤتــمــر وتـــضـــم قـــيـــادات  ل
ـــصـــار الــمــؤتــمــر  واعـــضـــاء وان
والتحالف والمشائخ والوجهاء 
وأبناء مديريات طوق صنعاء، 
والــتــي تجسد بتلك الحشود 
الجماهيرية الكبيرة التحام 
الــمــؤتــمــر بالشعب وعظمة 
التفاف الشعب حول تنظيمه 

الرائد المؤتمر الشعبي العام.. 
ات الموسعة  وجسدت اللقاء
التي تحظى باهتمام ومتابعة 
ــزعــيــم  ـــل ال ـــَب ـــن ِق كــبــيــرة م
المؤسس علي عبدالله صالح 
رئيس المؤتمر الشعبي العام 
أوًال بــأول أروع واعظم صور 
ــادل الــوفــاء بــيــن المؤتمر  ــب ت
وابناء الشعب اليمني العظيم 
والذين يعبرون عن ذلك في 
أشــد مرحلة في تاريخ بالدنا 

وشعبنا..
تفاصيل ص٣-٦-٧

خالل ترؤسه اللقاءات الموسعة في مديـريات الحيمتين وحراز وخوالن وبني ضبيان

األمين العام: سنطرد الغزاة كما طردناهم في الماضي
الزعيم رجل السالم والمؤتمر سيظل يدافع عن وطنه وقيمه دون تخاذل
 طوق صنعاء لن تكون جسرًا لعبور العمالء إلى العاصمة   جرائم السحل والقتل مشروع العدوان والمرتزقة لليمن وعلى شعبنا التصدي له

أبناء 
مناخة 
وصعفان

أبناء 
الحيمتين

أبناء  خوالن
وبني ضبيان

 الصمود واالستبسال
ّ
 ال خيار لدينا إال

 المؤتمر كان واليزال كبيرًا في مواقفه ونهجه
  تربينا على حب الوطن والذود عنه
  متمسكون بمبادئ المؤتمر.. سائرون على نهج الوسطية واالعتدال

 مستعدون للدفاع عن الوطن وعاصمته
 ما تتعرض له بالدنا يفرض علينا أن نكون صفًا واحدًا

كشف العدوان للعالم خالل عام أننا الننكسر أو نستسلم

استهداف ممنهج لقيادات المؤتمر وحلفائه بتعز من قبل ميليشيات العدوان
قتل واختطاف ونهب وإحراق  عدد كبير من منازلهم

تعز- «الميثاق»: 
 تــواصــل الميليشيات المسلحة التابعة لمرتزقة العدو 
السعودي وحلفائه حكام إمارات الخليج بتعز والمكونة من الجماعات 
اإلرهابية عناصر تنظيم القاعدة وأنصار الشريعة وكتائب حماة العقيدة 
ولواء الصعاليك وكتائب الموت وكتائب الحسم الداعشية، وميليشيات 
حزب اإلصالح وحلفائه من االشتراكيين والناصريين، تواصل عمليات 
االستهداف الممنهج لقيادات وكوادر المؤتمر الشعبي العام وحلفائه 
أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي منذ سيطرة تلك الميليشيات على 

عدد من أحياء مدينة تعز العام الماضي ٢٠١٥م، حيث تعرض ومايزال 
يتعرض عدد كبير من قيادات وكــوادر المؤتمر وحلفائه لعمليات 
االغتياالت واالختطافات واالعتقاالت وإحراق لمنازلهم والتي كان آخرها 
ما حدث يومي الخميس والجمعة ومازال يحدث حتى اليوم من جرائم 
قتل وذبح وسحل واختطاف لعدد من قيادات وكوادر المؤتمر وحلفائه 
في األحياء الغربية لمدينة تعز (الحصب- وادي الدحي، عمد، حبيل 

سلمان، بير باشا، مدينة النور، الدمينة، المطار القديم، عقاقة).
تفاصيل ص ١٥

تنسيق (روسي- أمريكي- أوروبي) 
لوقف العدوان على اليمن سلميًا

لت قضية ايقاف العدوان السعودي على اليمن   
َّ
شك

ودعــم جهود حل أزمــة البالد بطرق سياسية عبر 
استئناف المفاوضات محورًا اساسيًا لجولة وزير الخارجية 
األمريكي جون كيري، شملت السعودية وفرنسا.. وذلك في 
سياق تقارب وجهات النظر بين الجانبين الروسي واألمريكي 
حــول دعــم جــهــود وضــع حــد لــلــعــدوان على الــيــمــن.. وبــدء 
المفاوضات للتسوية السياسية بحسب ما أكده وزيرا خارجية 

البلدين في اتصال هاتفي األسبوع الماضي.
وفي هذا االطار التقى وزير الخارجية األمريكية جون كيري- 
أمس األحد- في باريس بوزراء الخارجية األوروبيين لمناقشة 
وقف األعمال القتالية في اليمن. ويأتي لقاء جون كيري بوزراء 
الخارجية األوروبيين بعد اجتماعه- السبت- بالمسئولين 
السعوديين في حفر الباطن لمناقشة وقف األعمال القتالية في 
اليمن. وقالت الخارجية األمريكية، في بيان صحفي- السبت: إن 
الوزير كيري أثار إمكانية التوصل إلى وقف إلطالق النار في اليمن 

على غرار الترتيبات التي تم تنفيذها في سوريا.
وقال كيري: "إننا متفقون على أنه سيكون من المرغوب إن كان 
بوسعنا إيجاد نهج مشابه مثلما فعلنا في سوريا بهدف التوصل 
إلى وقف إلطالق النار"..  وأضاف: إن واشنطن تؤيد جهود األمم 

المتحدة لجعل كل األطراف اليمنية تشارك في محادثات.

صراع العمالء يتفجر في عدن

تتواصل المواجهات المسلحة بين الجماعات االرهابية   
الموالية للحكومة المستقيلة وبين قوات الغزاة منذ 
ظهر السبت في مدينة المنصورة ودار سعد وخور مكسر 
وجولة كالتكس في عدن استخدمت فيها األسلحة المتوسطة 
والخفيفة والطائرات الحربية لقوات الغزاة، حيث قصفت 
المجلس المحلي بالمنصورة الذي كان يتخذه االرهابيون مقرًا 
لهم. وأدت المواجهات الى سقوط عشرات القتلى والجرحى من 
المواطنين وأمثالهم من الجماعات المسلحة وعناصر الحراك 
الذي يتمدد إلى بقية المدن.. وُيَعدُّ هذا الصراع المسلح نتيجة 
طبيعية وحتمية للتحالف الهش بين الغزاة والجماعات 

االرهابية التي تعارض أجندتهم.
تفاصيل ص١٤

قتلى أجانب في هجوم 
"باليستي" بلحج

لحج- «الميثاق» 
كشف مصدر عسكري، أن العشرات من قوات 
"الغزو ومرتزقة السعودية" بينهم إرهابيون لقوا مصرعهم 
في ضربة باليستية بصاروخ "قاهر١" المطور محليًا، نفذتها 
القوة الصاروخية للجيش، واستهدفت قاعدة العند الجوية 
في محافظة لحج، حيث سقط نحو ٤٧ قتيًال، بينهم أجانب، 
باإلضافة إلى عشرات المصابين جراء تلك الضربة. كما تم 
تدمير كتيبة من راجمات صواريخ "هيل" األمريكية، وكذا 
طــائــرات «أواكـــس» كانت في مرابض الطيران، ومصرع 

طاقمها األرضي، وتدمير غرفة عملياتها.
تفاصيل ص٢

العواضي: قيادة المؤتمر تناقش 
رسائل وأفكارًا لوقف العدوان

عاد الى العاصمة صنعاء االستاذ ياسر  
الــعــواضــي- األمــيــن الــعــام المساعد 
للمؤتمر- واألســتــاذ/ يحيى دويــد عضو اللجنة 
العامة رئيس دائــرة الشباب بعد جولة خارجية 
ات مع ممثلي دول مهتمة باليمن  أجريا خاللها لقاء
وأخــرى معنية بالشأن اليمني في مجلس األمن 

ومنظمات غير حكومية.
وقال األمين العام المساعد في تصريح صحفي: 
حملنا رسائل وأفــكــارًا وأخــرى سيطلعنا عليها 
المبعوث األمــمــي االســبــوع المقبل فــي مسقط 
وسنعرضها على قيادة المؤتمر الشعبي العام 

والقوى الوطنية المناهضة للعدوان.
وأضــاف: هناك حلحلة وإن كانت بسيطة نحو 
السالم وصوت عقل بدأ ينمو داخل دول العدوان 
بضرورة إيقاف عدوانهم.. مؤكدًا أن المؤتمر 
يشجع هذا الصوت وسنواصل جهودنا، وسنكون 

إلى جانب شعبنا في الحرب والسالم.

» تنشر خسائر العدو ومرتزقته في 350 يوماً »

خسائر مرتزقة العدوان في اآلالت الحربية

٣٥٠٠
آلة حربية

خسائر مرتزقة العدوان في اآلالت الحربية

خسائر مرتزقة العدوان في األرواح

٩٤٥٦
مرتزقًا

خسائر مرتزقة العدوان في األرواح

جرحى مرتزقة العدوان 

١٦٠٠٠

٦٤٣
 وجريحًا

ً
قتيال

عدد الغارة الخاطئة

١٣٦
غارة

٨٦
آلة عسكرية تم تدميرها 

بالغارات الخاطئة

خسائر الغزاة في اآلالت الحربية

٢٤٨٩
آلة حربية

٢٦٤٠
جنديًا وضابطًا سعوديًا

٨٦٣
جنديًا وضابطًا اماراتيًا 

بحرينيًا وقطريًا

٤٧٦
جنديًا وضابطًا ومشرفًا 

من جنسيات عالمية

خسائر الغزاة في األرواح

٣٩٧٩
جنديًا

خسائر الغزاة في اآلالت الحربية

 ٧
بوارج حربية بين اغراق 

وتدميرشبه كلي

 ١٣
زورقًا حربيًا بين اغراق 

واعطاب

٢٤٢١
دبابة ومدرعة مجنزرة ومدولبه والية 

وطقمًا وكاسحة الغام واالت انشاء

٢٤٢١٢٤٢١٢٤٢١٤٨
طائرة مقاتلة ومروحية 

وطائرة من دون طيار

٤٨٤٨٤٨

٧٢٩٦
 ساعة حرب

اليمن مقبرة الغزاة


