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وبناء الهياكل األساسية، وهو رقم يفوق 
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الحرب اإلعالمية التي يشنها العدوان السعودي على اليمن ال تقل جرمًا عن  
الطائرات والبوارج وما تطلقه من صواريخ وقنابل موجهة وذكية وغبية 
تقليدية ومحرمة دوليًا من فراغية وعنقودية وغيرها من أدوات الموت والدمار الشامل 
التي أمطرت ومازالت الشعب اليمني وبنيته التحتية ومنشآته الخدمية والتنموية 
ْبِق على شيء إّال وطالته.. البشر والحيوان الشجر والحجر طوال 

ُ
واالستثمارية.. فلم ت

أكثر من سنة وشهرين، ولكن وأمام صمود الشعب اليمني وتصدي ابنائه األبطال الميامين 
في الجيش واللجان الشعبية لم تحصد إّال الفشل والهزائم والخزي والعار.

ومع هذا كله يبقى دور الماكنة اإلعالمية المعتمد على الكذب والزيف والتضليل 
للمعتدي السعودي وتحالفه والمشاركين معه في الحرب الوحشية اإلرهابية الغاشمة 
هي األخبث واألشد بشاعة.. وبقوة الحقيقة والمصداقية التي انتهجها اإلعالم اليمني 
ى لعواصف وأعاصير الدجل والخداع  ــه البسيطة تصدَّ بإمكاناته المحدودة وأدوات

والتضليل المقصود مع سبق اإلصرار والترصد.
ن الدور القبيح للخطاب السياسي واإلعالمي للعدوان في هذه الحرب القذرة  وهنا تبيَّ
الشاملة على اليمن، وفي هذا السياق جاءت االشارة الى ذلك الخطاب في بيان الوفد الوطني 
بمشاورات الكويت، واضعًا الشعب اليمني أمام حقائق مجريات هذه المشاورات وكذلك 
الرأي العام العربي والدولي، فاضحًا ما يروج له الخطاب المضلل للعدوان من فبركات 
وتسريبات أقل ما يمكن القول عنها إنها عارية عن الصحة وال أساس لها وتهدف إلى 
التغطية على ما يقوم به وفد مرتزقة الرياض من جهود إلفشال هذه المشاورات والتي 
باتت جلية بعد طول المدة التي اتخذتها وأصبح استمرارها مع طرف خان وطنه وباع 
نفسه للشيطان مقابل حفنة من المال النفطي المدنس ضربًا من العبث والعدمية بعد 
إهدار كل هذا الوقت الذي خالله كان وفد المرتزقة ومعهم ممثل األمين العام لألمم 
المتحدة يعملون على إيهام العالم بأن هناك محادثات جدية إليجاد حل سياسي سلمي 
«األزمة اليمنية»، في حين اليمن واليمنيون- الوطن والشعب- يتعرضون  لما سموه بـ
لعدوان سعودي تحالفي إقليمي ودولي غير مسبوق وحصار شامل دون أي مسوغ قانوني.

لقد قالها الوفد الوطني في بيانه األحد، أنه أراد من البداية حلوًال موضوعية وقدم خالل 
المشاورات مقترحات وافكارًا ورؤى تفصيلية في كل الملفات والقضايا والموضوعات 
عقد 

ُ
المطروحة على طاولة مشاورات الكويت وفقًا للمرجعيات التي على أساسها ت

هذه المشاورات وهي مطروحة للنقاش من أجل الخروج بحلول توافقية.. في حين أن 
وفد الرياض جاء فقط ليراوغ ويماطل ويهدر الوقت وفقًا ألجندة أسياده، ومثله األمم 
المتحدة التي ظل ومازال ممثلها يلعب دورًا متماهيًا مع وفد الرياض ليتضح أنه ليس 
فقط هو الخاضع إلرادة المال السعودي وإنما أيضًا أمينها العام بان كي مون الذي اعترف 
بنفسه أن قرار إخراج السعودية وتحالفها العدواني من القائمة السوداء لقتلهم أطفال 
ات وابتزاز المال  اليمن كان بسبب ضغوط هائلة تعرضت فيه المنظمة الدولية إلغراء

النفطي السعودي.
ه بدرجة رئيسية الى ابناء شعبنا، تأكيده على  ويبقى األهم في بيان الوفد الوطني الموجَّ
أن أي حل ال يؤدي الى وقف للحرب العدوانية الشاملة على اليمن والى رفع الحصار الجائر 
والتوافق على المؤسسة الرئاسية وتشكيل حكومة وحدة وطنية ولجنة عسكرية وأمنية 

لن يكون مقبوًال من الشعب اليمني الذي عانى كثيرًا من وحشية هذا العدوان الغاشم.

الحل المطلوب

دماء أكثر من ٤٠ ألف من ضحايا العدوان السعودي مهددة بالضياع إذا مررت صفقة 
«الميثاق»: مراقبون سياسيون لـ

السعودية تفرض على األمم المتحدة أجندتها للتسوية في اليمن وتهدد بقطع الدعم

 األمم المتحدة تمارس االحتيال تحت يافطة الدفاع عن حقوق اإلنسان وتتستر على المجرمين المتاجرة بدماء أطفال اليمن تعكس أبشع صور العنصرية

أعرب سياسيون وقانونيون ومنظمات    
ــيــة عن  حقوقية مدنية يمنية ودول
أسفهم الشديد للفضيحة المدوية التي أوقعت 
فيها األمـــم المتحدة البشرية جمعاء أمــام 
مستقبل محفوف بالمخاطر بعد ان قايضت المال 
السعودي بدماء أطفال اليمن ونسفت بذلك كل 
العهود والمواثيق الدولية بخضوعها للرغبات 
السعودية، مؤكدين أن األمم المتحدة بتخليها 
عن مسؤوليتها القانونية واإلنسانية واألخالقية 
التي قامت من أجلها وفقًا لميثاقها والعهود 
الدولية التي شددت على حماية حقوق اإلنسان 
واألمــن والسالم الدوليين، ستوصل العالم الى 

نفس المأزق الذي وصلت اليه «عصبة األمم».
 أعـــرب سياسيون وقــانــونــيــون ومنظمات 
حقوقية مدنية يمنية ودولــيــة عــن أسفهم 
الشديد للفضيحة المدوية التي أوقعت فيها 
األمــم المتحدة البشرية جمعاء أمــام مستقبل 
مــحــفــوف بالمخاطر بــعــد ان قــايــضــت الــمــال 
السعودي بدماء أطفال اليمن ونسفت بذلك كل 
العهود والمواثيق الدولية بخضوعها للرغبات 

السعودية..
تفاصيل ص٢

السعودية «طبخت» مع المبعوث الدولي تسوية تخدم أهدافها العدوانية على اليمن
فرض عليه من الخارج

ُ
الشعب اليمني لن يقبل بخارطة طريق ت

مظلومية أطفال اليمن تسقط من القائمة

فضيحة القرن الواحد والعشرين

 بان كي مون: رفع السعودية ودول التحالف قرار صعب ومؤلم
 العفو الدولية: مصداقية األمم المتحدة على المحك
 أوكسفام: فشل أخالقي لألمم المتحدة في اليمن

٢٠ منظمة دولية تطالب بان كي مون 

بإعادة السعودية إلى القائمة السوداء

قائمة العار
العربي يبرئ السعودية
خارجية المخالفي تبارك 

قتل أطفال اليمن
الشورى السعودي يدعم 
استمرار قتل أطفال اليمن

البرلمان العربي :

السعودية تحمي أطفال اليمن !؟
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ل 
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 بوقف العدوان ورفع الحصار والتوافق على مؤسسة رئاسية وتشكيل حكومة توافقية
ّ
ال حل إال

د الوفد الوطني الفبركات والتسريبات اإلعالمية التي تروج لها أبواق تحالف   فنَّ
العدوان ومرتزقته عن حلول مرتقبة ومزاعم عن عودة الفار هادي.

وأكد الوفد الوطني في بالغ صحفي أصدره -أمس األحد-أن أي حل لألزمة اليمنية ال يشمل 
وقفًا شامًال ودائمًا للعدوان وفك الحصار والتوافق على المؤسسة الرئاسية وتشكيل حكومة 

توافقية ولجنة عسكرية وأمنية، فإنه لن يمثل حًال مقبوًال للشعب اليمني.
وأوضح الوفد الوطني أن مشاورات الكويت ماتزال تبحث عن سياسة شاملة وتوافقية 

تلبي تطلعات الشعب اليمني وتخفظ كرامة الوطن ووحدته وسيادته.
مبينًا أن الوفد شدد في جلسات المشاورات وفي مناقشة اللجان وفي االجتماعات مع 
السفراء وغيرهم على الحلول الموضوعية المستندة الى المرجعيات األساسية الناظمة 
للمرحلة االنتقالية وفي المقدمة التوافق على المؤسسة الرئاسية وتشكيل حكومة 

توافقية..
تفاصيل صـ٣

عدن على صفيح ساخن

اليمن على ُبعد خطوة من المجاعة الشاملةَمْن يتخلص من اآلخر؟
المعاناة في رمضان تستمر للعام الثاني

مليون يمني بحاجة لمساعدات  ١٣
مليون شخص نزحوا بعيدًا ٢٫٨ إنسانية منقذة لألرواح

من سكان البلد المقدر عددهم بـ٢٦ ٨٠٪ عن ديارهم بسبب النزاع
مليون نسمة تحت خط الفقر

 الصوم تحت قصف الميليشياتتعز..

ماليين من
 اليمنيين يصومـون 

بدون إفطار
بن دغر يطلب ٣ آالف من الحرس السعودي 

  عن اإلماراتيين  
ً
لحمايته بدال

كشفت مصادر سياسية أن احمد بن  
دغر رئيس حكومة فنادق الرياض 
قدم طلبًا رسميًا للسعودية بإرسال ٣٠٠٠ من 
قوات الحرس الملكي السعودي الى عدن على 
ــك  لتأمين تواجده وأعضاء  وجــه السرعة وذل
حكومته داخــل عــدن.. وأوضحت المصادر أنه 
عقب التفجير المفخخ لسيارة في جولة كالتاكس، 
الجمعة، ارتعد بن دغر وطالب السعودية بعدد 

١٥٠ سيارة مدرعة ليتمكن من التحرك داخل 
عدن، وضرورة نقل القوات اإلماراتية من منطقة 
المعاشيق والمناطق المحيطة ألنه ال يثق بها ..  
وحمل بن دغر القوات اإلماراتية مسؤولية حالة 

االنفالت األمني الذي  تعاني منه مدينة عدن ..
د بعد- 

َّ
الجدير بالذكر ان معلومات- لم تؤك

تفيد أن القوات االماراتية بدأت باالنسحاب من 
حماية قصر معاشيق دون معرفة االسباب.

كبار المرتزقة بتعز يتقاسمون 
مرتبات الميليشيات لشهر رمضان

نــهــبــت قــــيــــادات االخـــــوان  
المسلمين والتنظيم الناصري 
واالشتراكي في تعز عشرات الماليين 
ــريــاالت السعودية الــتــي حولت  مــن ال
لقيادات ما يسمى (المقاومة) والتي 
ــصــرف كمرتبات للمرتزقة الذين 

ُ
ت

يقاتلون معهم ضد الحيش واللجان ..
وأوضــــــحــــــت مـــــصـــــادر مــطــلــعــة 
«الــمــيــثــاق» ان السعودية أرسلت  لـــ
مــع بــدايــة شــهــر رمــضــان مــرتــبــات 
ـــى  إكــرامــيــة   للميليشيات إضــافــة إل
رمضانية ال تقل عن ١٠ماليين ريال 
سعودي  ضمن المبالغ التي ارسلتها 
السعودية لبقية مرتزقتها في مختلف 

جبهات التخريب والتآمر..
ــــى ان كـــبـــار مــرتــزقــة  مــشــيــرة ال
السعودية في تعز نهبوا  تلك المبالغ  
المالية بــدعــوى تأمين مستقبلهم 
 بحمود 

ً
ومستقبل  أوالدهـــم ، أســوة

المخالفي الـــذي نــهــب  مبالغ مالية 
باهظة وسافر إليداعها في البنوك 

التركية.. 
تفاصيل ص١٢

محافظ أبين: القاعدة لم تنسحب من زنجبار وخنفر ومتواجدة في كل المديريات
اعترف  الخضر محمد السعيدي  

محافظ ابين المعين من الفار 
هــادي ان عناصر القاعدة ما يزالون في 
زنــجــبــار وخنفر ولــم ينسحبوا مــن كل 
مــديــريــات المحافظة، ألن انسحابهم 
يفترض أن يتم بالتنسيق مــع الــدولــة 
وتسليم أسلحتهم الثقيلة ولكن هذا لم 
يتم، كما أن من فــروا من قــادة وعناصر 
تنظيم القاعدة  من محافظة حضرموت 
توجهوا إلى محافظات شبوة وأبين ولحج 

والبيضاء بعدتهم وعتادهم ويحيطون 
بأبين كما تحيط األسوارة بمعصم اليد. 

وقــال السعيدي في تصريح للسياسة 
الكويتية: ان الجيش واألمــن متواجدون 
في أبين كأفراد وليس كتجمعات بألوية 
أو وحدات عسكرية، وأولئك األفراد ليس 
لديهم إمكانات وال أطقم وال حتى التموين 
الغذائي وال السالح الشخصي ..مشيرًا الى 
انه طرح هذه القضية على قيادة وزارة 

الدفاع ولم يعالجوها حتى اللحظة.

كشف االعتداء اإلرهابي الذي استهدف  
حياة العميد الركن محمد عبدالجليل 
الشامي مدير -أمــن محافظة إب- وأســفــر عن 
اصابته وستة من مرافقيه واستشهاد سائقه، وذلك 
عقب خروجه من أحد جوامع المدينة عقب صالة 
العشاء- السبت- كشف عن أن هناك مخططًا تآمريًا 
يستهدف ليس فقط حياة قيادات المحافظة، 
وإنما أمن واستقرار محافظة إب ومحاولة نقل 
المعركة إليها بعد أن أنجز عمالء السعودية 

وإرهابيو اإلصالح والقاعدة وداعش تدمير مدينة 
تعز وتشريد قرابة مليون من سكانها الى العاصمة 

صنعاء ومحافظة إب تحديدًا.
هذا وقد تعرض موكب مدير أمن إب لعملية 
إرهابية في الدائري الغربي لمدينة إب بدراجة 
نــاريــة، وعقب الجريمة قــام محافظ إب الشيخ 
عبدالواحد صالح بزيارة العميد الشامي والجرحى 

إلى المستشفى..
تفاصيل ص٢

في أخطر جريمة إرهابية تستهدف المحافظة

مدير أمن إب ينجو من محاولة اغتيال وإصابته و٦ من مرافقيه

الوفد الوطني: مشاورات الكويت ماتزال تبحث عن توافق شامل يلّبي تطلعات الشعب اليمني

فروع المؤتمر تجدد صمودها ضد العدوان وإفشال مخططات النيل من اليمن
جدد قيادات وأعضاء فروع المؤتمر بالمحافظات وأنصارهم التأكيد  

على االستمرار في الصمود في وجه العدوان السعودي الهمجي 
والدفاع عن الوطن والشعب ومكاسب الثورة اليمنية «سبتمبر وأكتوبر و٢٢ 
مايو ١٩٩٠م» وإفشال المخطط التآمري الذي تقوده السعودية ضد الشعب 
اليمني.. مشيدين بالمواقف التاريخية التي تجسدها قيادة المؤتمر ممثلة 
بالزعيم علي عبدالله صالح- رئيس المؤتمر- في مواجهة العدوان والدفاع 
البطولي عن حياض الوطن ومكاسب الشعب اليمني في ظل تكالب قوى 
العدوان والشر على شعبنا.. وأشار قيادات وأعضاء المؤتمر بالمحافظات، في 
برقيات تهاٍن للزعيم علي عبدالله صالح- رئيس الجمهورية السابق رئيس 
المؤتمر الشعبي العام- بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، إلى ما يتعرض 

له شعبنا ووطننا من عدوان همجي بربري غاشم وحصار جائر في ظل صمت 
مخٍز من المجتمع الدولي..

معربين عن أملهم في تمكين شعبنا من تجاوز هذه المحنة بفضل صموده 
واإليمان بعدالة قضيته وموقفه الرافض للغزو واالحتالل، متمنين أن يعم 
األمن والسالم كافة ربوع اليمن، وأن يعيد الله هذه المناسبة على قيادتنا 

وشعبنا ووطننا بالخير والُيمن والسالم واألمن واالستقرار.
مثمنين المواقف الوطنية والصمود االسطوري للزعيم علي عبدالله صالح في 
مواجهة هذا العدوان الغاشم على وطننا وشعبنا، وكذا صمود قيادات وأعضاء 
المؤتمر وأنصاره وكافة أبناء الشعب اليمني الذين أثبتوا للعالم أجمع أنهم 

أقوى من كل التحديات رغم التكالب عليهم..

الزعيم : مواقف فقيد الوطن الكبير مكي 
جسدت عظمة الوطنيين الصادقين

فيما سقطت مروحية إماراتية

خالفات حادة تتفجر بين عمالء 
السعودية واإلمارات في عدن

«الميثاق»- بليغ الحطابي

ــــــواصــــــل   ــــــت ي
ـــــســـــل  مـــــســـــل
سقوط الطائرات الحربية 
االمــــاراتــــيــــة واإلعـــــالن 
عنها دون تفاصيل كما 
ــوم أمــس االحــد  حــدث ي
ــجــيــش  ـــن ال ـــل حـــيـــث اع
االمـــاراتـــي عــن سقوط 
مروحية ومصرع قائدها 
ومساعده -بحسب وكالة 
االنــبــاء االمــاراتــيــة- التي 
زعمت أن الطائرة كانت 
فــي رحــلــة روتينية في 

المياه اليمنية.
وتــعــد هـــذه الــطــائــرة 
اإلماراتية هي الثانية التي 
سقطت بنيران صديقة 
كما تفيد بعض المصادر 

في إشارة الى السعودية 
التي ترفض وجود القوات 
ــي عـــدن..  اإلمــاراتــيــة ف
وجــاء اسقاط المروحية 
اإلمــاراتــيــة بعد مطالبة 
حكومة بن دغر القوات 
اإلمــاراتــيــة بالخروج من 
لها  ا ستبد ا شيق  لمعا ا

بقوات سعودية.
وفــــي الـــســـيـــاق ذاتـــه 
فشلت حكومة المرتزقة 
يوم أمس األحد في عقد 
اجــتــمــاع لــهــا فـــي عــدن 
بعد احــتــدام الخالفات 
ـــصـــراع  بـــيـــن طـــرفـــي ال
الــســعــودي الـــذي يمثله 
بن دغر ووزراء الكبسة، 
ــذي يمثله  ــي ال ــارات واإلم

الزبيدي وشالل شائع.

فارس وطني 
ص 7مؤتمري يترّجل
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