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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 و22 مايو 1990م« 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 صالح يعزي بوفاة علي الحوثي
بعث الزعيم علي عبدالله صالح -الرئيس السابق  رئيس المؤتمر الشعبي العام- برقية عزاء ومواساة في وفاة علي 

عبدالكريم الحوثي.. جاء فيها :
االخ/ محمد علي الحوثي واخوانه

وكافة آل الحوثي الكرام
ببالغ االسى وعميق الحزن تلقينا نبأ وفاة المرحوم علي عبدالكريم الحوثي الذي اختاره الله سبحانه وتعالى الى جواره 

في هذه األيام المباركة من شهر رمضان الفضيل.
إننا ونحن نشاطركم جميعًا احزانكم في هذا المصاب الجلل.. نبعث إليكم بالتعازي الحارة والمواساة الصادقة، سائلين 
المولى جلت قدرته أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه، وأن يسكنه فيسح جنانه، وأن يلهمكم جميعًا الصبر 

والسلوان.إنا لله وإنا إليه راجعون. والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته

.. ويعزي بوفاة المناضل اللواء صالح الشقيري
بعث الزعيم بعث رئيس الجمهورية السابق الزعيم علي عبـدالله صـالح رئيـس المؤتمر الشعبي العام، برقية عزاء 

ومواساة في رحيل المناضل اللواء صالح ناصر الشقيري، جاء فيها:
األخ/ ناصـر صالــح ناصـر الشقيــري.. وإخوانــه

وكافة آل الشقيري - بحريب محافظة مأرب حياكم الله
بحزن عميق وأسى بالغ تلقينا نبأ وفاة والدكم اللواء المناضل صالح ناصـر الشقيري الذي اختاره الله -سبحانه وتعالى- إلى 
جواره في هذه األيام الفضيلة من شهر رمضان المبارك، بعد عمر حافل بالعطاء والنضال من أجل رفعة اليمن وتحّررها 
من االستبداد واالستعمار، واالنتصار إلرادة شعبنا اليمني في الثورة والجمهورية والوحدة، حيث كان -رحمه الله- من 
 عسكريًا عاليًا قبل قيام الثورة وشاركوا ببسالة وإقدام في كل معارك 

ً
طالئع الضباط المستنيرين الذين تأهلوا تأهيال

الدفاع عن الثورة والجمهورية، ومن أبطال السبعين يومًا الذين أبلوا بالًء حسنًا في معارك الدفاع عن صنعاء المحاصرة 
والتصّدي للقوى الرجعية والمرتزقة الذين زج بهم نظام آل سعود في حربه العدوانية للقضاء على الثورة والجمهورية 
حة واألمن والمقاومة الشعبية وكل 

ّ
وإعادة النظام الملكي اإلمامي الرجعي، ولكن إرادة األبطال الميامين في القوات المسل

ف ومرتزقتهم وألحقوا بهم الهزيمة النكراء ودحروهم من أبواب 
ُّ

أبناء شعبنا الشرفاء كانوا بالمرصاد لقوى الظالم والتخل
صنعاء يجرون وراءهم أذيال الهزيمة والخزي والعار، وبذلك ترسخ النصر األبدي للثورة ونظامها الجمهوري الخالد.

ك والكفء والمتفاني في أداء واجبه الوطني بكل اإلخالص والنزاهة 
ّ
 للضابط والقائد المحن

ً
لقد كان اللواء الشقيري مثاال

والشرف.إننا ونحن نشاطركم أحزانكم في مصابكم الجلل برحيل والدكم المناضل الذي خسر الوطن والقوات المسلحة 
برحيله واحدًا من الجنود المجهولين الذين أفنوا حياتهم في خدمة الوطن بعيدًا عن األضواء وحب الظهور ودون َمنِّ 
ر لكم عن صادق التعازي وعميق المواساة باسمي وباسم قيادات وهيئات وأعضاء وحلفاء  نعبِّ

َ
على الوطن والشعب.. ل

ت قدرته- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه 
ّ

وأنصار المؤتمر الشعبي العام، سائلين المولى -جل
فسيح جنانه، وأن يلهمكم جميعًا الصبر والسلوان..إنا لله وإنا إليه راجعون،،

.. و يعزي بوفاة اللواء الركن محمد القاسمي
بعث الزعيم بعث رئيس الجمهورية السابق الزعيم علي عبـدالله صـالح رئيـس المؤتمر الشعبي العام، برقية عزاء 

ومواساة في رحيل اللواء الركن محمد علي القاسمي رئيس هيئة االركان االسبق ، جاء فيها:
األخوان/ محمد وأكرم محمد علي القاسمي.. وإخوانهما

وكافـــــة آل القاسمــــي المحترمون
ببالغ الحزن وعميق األسى تلقينا نبأ وفاة والدكم المرحوم األخ اللواء الركن محمد علي القاسمي رئيس هيئة األركان 
يه العالج في إحدى 

ّ
العامة األسبق الذي توفاه الله إثر مرض عضال ظل يعاني منه كثيرًا في الفترة األخيرة أثناء تلق

حة، حيث 
ّ

ان، بعد حياة حافلة بالعطاء والعمل الوطني المخلص في سلك القوات المسل مستشفيات العاصمة األردنية عمَّ
كان من طالئع الضباط الذين تخّرجوا من الكلية الحربية في السنوات األولى لقيام ثورة السادس والعشرين من سبتمبر 
الخالدة، وممن شارك في معارك الدفاع عن الثورة ونظامها الجمهوري في أكثر من جبهة، كما كان من طالئع الضباط 
الذين شاركوا في ملحمة السبعين يومًا وفك الحصار عن عاصمة الثورة والجمهورية )صنعاء(، وساهم في عملية بناء 
سندت إليه وحتى تبوئه منصب رئيس هيئة األركان 

ُ
حة من خالل المناصب العسكرية القيادية التي أ

ّ
وتطوير القوات المسل

 للضابط الكفء والمقتدر، واتسم بالتفاني واإلخالص في أداء الواجب.
ً
العامة، وكان خالل عمله مثاال

ر لكم عن  حة واحدًا من القادة المتمّيزين والمخلصين، وبهذا المصاب الجلل نعبِّ
ّ

لقد خسر الوطن وخسرت القوات المسل
صادق التعازي وخالص المواساة باسمي شخصيًا وباسم قيادات وهيئات وأعضاء المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وأنصاره.

سائلين المولى -عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهمكم جميعًا 
وكل زمالئه ومحبيه الصبر والسلوان.. إنه على كل شيء قدير..إنا لله وإنا إليه راجعون،،

..ويعزي بوفاة الشيخ عبدالملك ياسين
بعث رئيس الجمهورية السابق رئيس المؤتمر الشعبي العام الزعيم علي عبدالله صالح برقية عزاء 
ومواساة في وفاة الشيخ عبدالملك ياسين عبدالملك- رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بمديرية 

القبيطة سابقًا- جاء فيها : 
بسم الله الرحمن الرحيم 

األخ / عبدالقادر ياسين عبدالملك وإخوانه
األخوة / عبدالقوي وياسين وناصر وخالد عبدالملك ياسين

وكافـــة آل عبدالملك بمديرية القبيطة، محافظة لحج، الكرام 
بألم بالغ.. وحزن عميق تلقينا نبأ وفاة الشيخ عبدالملك ياسين عبدالملك.. رئيس فرع المؤتمر الشعبي 
العام بمديرية القبيطة سابقًا.. الذي اختاره الله سبحانه وتعالى إلى جواره بعد عمر حافل بالعمل والعطاء 
سخره لخدمة الوطن والثورة والجمهورية والوحدة, وخدمة أبناء مديرية القبيطة في مختلف المجاالت, 
إلى جانب دوره الفاعل في تطوير مسيرة المؤتمر الشعبي العام التنظيم السياسي الرائد المعبر عن 

إرادة جماهير الشعب اليمني األبي الصامد والصابر.
نعّبر لكم عن خالص التعازي وصادق المواساة, وذلك باسمي شخصيًا.. 

َ
إننا ونحن نشاطركم أحزانكم .. ل

وباسم قيادات وهيئات وأعضاء وحلفاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد 
الفقيد بواسع رحمته وغفرانه, وأن يسكنه فسيح جنانه, وأن يلهمكم جميعًا الصبر والسلوان.. إنا لله 

وإنا إليه راجعون.
علــــــي عبـــدالله صـالـــــــح
رئيـــس الجمهوريـــــة  السابــق - رئيـــس المؤتمــر
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خضوع األمم المتحدة للمال السعودي فضيحة وعار على البشرية

سياسيون : السعودية »طبخت« مع المبعوث الدولي تسوية تخدم أهدافها العدوانية على اليمن

> أعرب سياسيون وقانونيون ومنظمات حقوقية مدنية يمنية ودولية عن 
أسفهم الشديد للفضيحة المدوية التي أوقعت فيها األمم المتحدة البشرية 
جمعاء أمام 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 واألمن والسالم الدوليين، ستوصل العالم الى 

نفس المأزق الذي وصلت اليه »عصبة األمم«.
»الميثاق«: إن خضوع األمم المتحدة للضغوطات  وقالوا في تصريحات لـ
السعودية يمثل إهانة للبشرية جمعاء السيما وأن اعترافات بان كي مون تعتبر 
ي المنظمة الدولية رشاوى وأن المال السعودي أصبح يتحكم 

ّ
إقرارًا واعترافًا بتلق

في حيادية ونزاهة وشرعية المنظمة.. مبينين أن قضية المتاجرة بدماء أطفال 
اليمن تعكس أبشع صور الفاشية والنازية والعنصرية، وإحدى صور التطهير 
العرقي التي ترتكب في ظل تواطؤ دولي، وسيكون لهذا القرار تداعيات على 
مستقبل العالقات سواء بين الدول العظمى أو على مستوى دول العالم األخرى.. 
ل األمم المتحدة الى مجرد  ألن ما حدث من متاجرة بالتقرير حول اطفال اليمن حوَّ
منظمة تمارس االبتزاز واالحتيال وتستغل الدفاع عن حقوق اإلنسان لتضليل 
الرأي العام، بينما هي تؤدي دور المتستر على المجرمين من الدول القوية والغنية 
وبشكل مكشوف وتسخر قراراتها ومواقفها لمن يدفع أكثر لتعطيل دورها 

ومهمتها مثلها مثل الجامعة العربية..
 غير مستبعدين أن تتحول المنظمة الدولية الى فرع تابع للحركة الوهابية 
للدفاع عن داعش والقاعدة إذا ما أراد آل سعود ذلك.. بعد تبريرات بان كي 
مون المخجلة والتي كشفت عن مستوى االنحطاط والفساد الذي ضرب بسمعة 

المنظمة الدولية عرض الحائط وألحق أضرارًا فادحة بمصداقيتها.
مؤكدين أن أمين عام األمم المتحدة كان بإمكانه أن يتجنب الفضيحة ويحافظ 

على سمعة ومكانة المنظمة برفض التهديدات السعودية.. لكنه بقبول اسقاط 
ه سمعة المنظمات والهيئات الدولية العاملة  السعودية من القائمة السوداء شوَّ
في مختلف دول العالم، وافقدها هيبتها، األمر الذي دفع أكثر من 20 منظمة 
دولية إلى المطالبة بإعادة السعودية إلى القائمة السوداء السيما وقد اعترف 
بان كي مون بأنه قبل المتاجرة بدماء أطفال اليمن مقابل استمرار السعودية 
في تمويل برامج تابعة للمنظمة، األمر الذي سيفتح المجال للمتاجرة بتقارير 

المنظمة الدولية والمنظمات والهيئات التابعة لها..
الى ذلك طالب مراقبون سياسيون يمنيون الوفد الوطني المشارك في مشاورات 
الكويت الوقوف بجدية أمام هذه الجريمة التي ارتكبتها المنظمة الدولية ليس 

بحق أطفال اليمن فحسب وإنما بحق البشرية جمعاء، وأبعاد ذلك على طبيعة 
المشاورات بين الوفد الوطني ووفد الرياض التي تجرى في الكويت برعاية األمم 
المتحدة، وإزاء ذلك اصبح يوضع أمام دور األمم المتحدة في هذه المشاورات 

أكثر من عالمة استفهام كبرى..
وقالوا: إن السكوت أو القبول بأية تبريرات بهذا الشأن سيمثل كارثة على 
الشعب اليمني، حيث إن فضيحة التقرير حول أطفال اليمن إضافة الى مشروع 
خارطة الطريق التي قدمها المبعوث الدولي إلى مجلس األمن في اجتماعه األخير 
بات واضحًا أن السعودية هي من أعدتها وتقوم بتسويقها األمم المتحدة التي 
ماتزال تنفذ األجندة السعودية سواء من خالل صمت هذه المنظمة الدولية 
ومبعوثها على جرائم العدوان وعدم االلتزام بتثبيت اتفاق وقف إطالق النار، أو 

باستمرار الحصار على شعبنا.
منبهين الوفد الوطني من خطورة تالعب األمم المتحدة بتقرير أطفال اليمن 
والذي سيكون خطوة تمهيدية للتالعب بدماء أكثر من أربعين ألف يمني من 
المدنيين سقطوا قتلى وجرحى جراء العدوان السعودي الذي استخدم فيه أسلحة 
رين مما يتم تسريبه اآلن من قبل السعودية وتحالف العدوان 

ّ
محرمة دولية. محذ

ومسؤولين دوليين حول تسوية سياسية لحل األزمة اليمنية سيتم طرحها خالل 
األيام القادمة، والتي كما تفيد التسريبات ان ولد الشيخ تشاور مع بعض السفراء 
ودول العدوان وعلى رأسها السعودية واألسوأ من هذا كله أن الممثل األممي ذكر 
أنه سيضغط على الطرفين وبقوة لفرض تسويته التي قام بطبخها مع قيادات 
سعودية بهدف إذالل وإخضاع الشعب اليمني ألجندة آل سعود الذين هددوا 
األمم المتحدة في حالة عدم رضوخها لتنفيذ األجندة التي وضعوها للتسوية 
في اليمن بقطع الدعم المالي الذي تقدمه لمنظمات األمم المتحدة، وهو ما دفع 
الوفد الوطني إلى إصدار بالغ صحفي أكد فيه ان أي حل ال يؤدي إلى وقف العدوان 
ورفع الحصار الشامل والتوافق على المؤسسة الرئاسية وتشكيل حكومة توافقية 

 بالمطلق من الشعب اليمني..
ً
لن يكون مقبوال

المؤتمر يبادر للتسامح مجددًا
عبدالولي المذابي

 بدأ المؤتمر الشعبي العام مسيرته بالحوار والشراكة في الحكم 
ل اآلخر وحقق نجاحات باهرة في التعاطي الديمقراطي  وتقبُّ
سواًء على المستوى التنظيمي أو على المستوى الوطني، وُسجلت 
اقة على المستوى االقليمي  باسمه أكبر االنجازات الديمقراطية السبَّ
والعربي، فيما يتعلق باالنتخابات النيابية أو المحلية أو الرئاسية المباشرة.
ولعل ما يميز مسيرة المؤتمر هو ذلك االنفتاح على اآلخر واستيعاب 
كل اآلراء داخل المكون التنظيمي، وعلى المستوى الجماهيري والسياسي 
تميز المؤتمر بالتسامح والمنهج الوسطي المعتدل والذي تم تكريسه 
في كل المراحل والمنعطفات التي عاشها الشعب اليمني، وهو ما أثمر 
إيجابًا في تجنيب البلد الدخول في الصراعات والفتن والحروب األهلية في 

أحلك الظروف وأخطرها..
ولعل دعــوات الزعيم علي عبدالله صالح- رئيس المؤتمر الشعبي- 
المستمرة للمصالحة الوطنية على أساس الثوابت الراسخة التي توافق 
عليها كل اليمنيين وعلى رأسها الوحدة والنظام الجمهوري الديمقراطي 
واعتماد الشريعة اإلسالمية مصدرًا أساسيًا للقوانين والتشريعات خير 
دليل على ذلك..واليزال رئيس المؤتمر والقيادات العليا برغم كل الجراح 
مستمرين بإخالص في دعوة كل األطراف السياسية والقوى االجتماعية 
والمنظمات المدنية إلى تغليب المصلحة العامة وطي صفحة الماضي 
والتوقف عن الشحن الطائفي والمناطقي والمذهبي واالبتعاد عن ثقافة 
الكراهية.. واالنصياع جميعًا للتعايش السلمي واحترام حقوق اآلخرين 

وحرياتهم في التعبير المسئول عن آرائهم ورؤاهم.
والشك أن اهمال الطرف اآلخر لدعوات المؤتمر للمصالحة والتعامل 
معها بسخرية واستخفاف على الرغم من اهميتها أدى إلى تراكم الخالفات 
وتعقيد مسار التسوية السياسية السلمية وزرع الكثير من األشواك 
في طريق الحل، وحصد الجميع ثمار هذا السلوك والثقافة المشوهة 
المعادية للحل والمجافية للعقل والمنطق وقيم التعايش والشراكة في 

إدارة شئون الدولة.
ومن المؤسف أن البعض اليزال في غّيه وعناده رغم الكارثة التي حلت 
بالجميع دون استثناء، وال بأس من دعوة الجميع مجددًا إلى التسامح 
والتصالح والسمو فوق الجراح من أجل األجيال القادمة التي ستجني ما 
زرعناه..وُيحسب للمؤتمر الشعبي العام أنه امتلك زمام المبادرة ودعا 
ات الرمضانية التي دشنت  الجميع إلى التسامح وبدأ بنفسه من خالل اللقاء
في كافة فــروع المؤتمر متخذًا من هذه المناسبة الدينية العظيمة 
ه وأنصاره ومؤيديه على  والغالية بداية إلصالح ما مضى، وحث أعضاء
ترسيخ قيم المحبة والسالم بين اليمنيين دون فرز أو تمييز على أساس 
الحزب أو المنطقة والمذهب، وذلك هو جوهر اإلسالم الذي استمد منه 
المؤتمر الشعبي العام منهجه وطريقته الوسطية والمعتدلة والملتزمة 

أخالقيًا بتحقيق مصلحة الجماعة.
أثبتت التجارب السابقة أن المؤتمر الشعبي العام كان على الطريق 
الصحيح عندما ثبت على مبدأه وحقن دماء الناس ولينجر لتلك الدعوات 
الحاقدة للرد بالمثل ولم يأبه بسخرية البعض من مواقفه المسالمة 
واعتبارها ضعفًا وانكسارًا، وها هو اليوم يثبت للداخل والخارج أنه الحزب 
الوطني األقوى واألجدر بالدفاع عن المصالح الوطنية الكبرى وأنه األقرب 
للناس والمعبر عن شخصية وأخالق المجتمع اليمني والهوية الحضارية 

الراقية والالئقة بالتاريخ العظيم للشعب اليمني..
وعلى جميع أعضائه وأنــصــاره أن يكونوا عند مستوى المسئولية 

والمبادرة إلذكاء روح المحبة وقيم التسامح وتطبيب جراح الوطن.

دماء أكثر من 40 ألف من ضحايا العدوان السعودي 
مهددون بالضياع إذا مررت صفقة األطفال

مدير أمن إب ينجو من محاولة اغتيال وإصابته و6 من مرافقيه في أخطر جريمة إرهابية 
تستهدف المحافظة

كشف االعتداء اإلرهابي الذي استهدف حياة العميد 
الركن محمد عبدالجليل الشامي مدير -أمــن محافظة 
إب- وأسفر 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 نارية، وعقب الجريمة قام محافظ إب 
الشيخ عبدالواحد صالح بزيارة العميد الشامي والجرحى 

إلى المستشفى..

»الميثاق«: إن  وبهذا الخصوص قالت مصادر أمنية لـ
الهدف وراء استهداف حياة مدير أمن محافظة إب هو 
محاولة لضرب معنويات األجهزة األمنية والجيش واللجان 
ــارة البلبلة في البالد،  في هــذه المحافظة الصامدة واث
خصوصًا وقد باءت كل محاوالت عمالء السعودية بالفشل، 
بعد فشل محاوالت عناصر القاعدة وميليشيات اإلصالح 
في تفجير األوضاع في بعض المديريات وتم القضاء عليها 
واخماد كل محاوالت تفجير نيران الصراعات داخل اطار 
محافظة إب بعد طرد تلك العناصر التي حاولت ضرب 

األمن واالستقرار فيها أو على مستوى مديرياتها.
وحــذرت المصادر من أعمال إرهابية مماثلة في إب 
والعاصمة صنعاء وغيرهما حيث إن الجماعات اإلرهابية 
لم تنفذ طــوال أكثر من شهر أية أعمال انتحارية في 
المحافظات الشمالية ما يشير الى أن الجماعات أعدت 

مخططًا لتنفيذ أعمال إرهابية تستهدف قيادات أمنية 
وعسكرية وسياسية خالل شهر رمضان المبارك.

منّوهين الى أن االجتماع الذي عقده عمالء السعودية 
المحسوبون على محافظة إب في عاصمة العدوان الرياض 
ل تأكيدًا على أن هناك سيناريو خطيرًا تسعى من خالله 

ّ
مث

السعودية وعمالؤها وأتباعها من داعش والقاعدة إلى 
تفجير الوضع عسكريًا داخل مدينة إب ومديرياتها.

هذا وكانت عناصر من تنظيم القاعدة قد غادرت قبل 
شهر معسكرًا لهم يقع في إحدى مناطق محافظة الضالع 

باتجاه قرى محافظة إب بشكل جماعي.
الجدير بالذكر أن حالة مدير أمن محافظة إب العميد 
الركن محمد عبدالجليل الشامي مستقرة إثر تعرض 

جسده لشظايا..

المنظمة الدولية تتحول
 إلى فرع تابع للوهابية

الوفد الوطني مطالب بعدم التفريط بدماء 
أطفال اليمن

األمم المتحدة تخضع للمال السعودي 
وتواجه نفس نهاية عصبة األمم

المؤتمريون يتعهدون بمواصلة الصمود في وجه العدوان
في برقيات تهاٍن للزعيم 


