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19األربعاء: 

«اِّـيثاق الوطني»

حظي المهرجان الجماهيري الذي شــهده ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء صباح  
الســبت باهتمام وســائل االعالم العربية واألجنبية التي أفردت مســاحات واسعة 
في تغطية ومتابعة تدفق الحشــود المليونية غيرالمسبوقة الى العاصمة إلظهار دعمهم 

ومباركتهم للمجلس السياسي األعلى.

وصفت وكالة االنباء الصينية «شينخوا» 
تظاهرة السبت بأنها لم يسبق لها مثيل 
وامتدت ثمان ساعات من الفجر الى الظهر 
فــي مــيــدان السبعين أكــبــر المربعات في 

العاصمة..
وأشــارت الوكالة الصينية الــى أن الحشود 
الضخمة حملوا الفتات تحمل رسالتين الى 
المجتمع الدولي أوالها تقول: إننا نؤيد ونبارك 
تشكيل المجلس السياسي األعلى الجديد.. بينما 
تقول األخرى: «نحن مالك الوطن ونحن 
أصحاب اإلرادة السياسية» في اشارة 
الــى اختيارهم دعــم السلطة الحاكمة 
الجديدة لملء الفراغ السياسي الطويل 
الــذي تركه الرئيس المنفي عبدربه 

منصور هادي.

شرعية جديدة
صحيفة رأي اليوم اللندنية قالت: إن 
مظاهرة السبعين المليونية تؤسس 

لشرعية جديدة..
وجــاء في افتتاحية رأي الــيــوم: «أن 
الشعب اليمني أو جــزءًا منه على األقل 
قــال كلمته في ميدان السبعين ومن 
المؤكد أن الطرف المعني قد استمع 
اليها وشاهدها بالصوت والصورة ولكن 
الــســؤال هو عما اذا كــان سيفك شفرة 
الرسالة التي احتوتها ويعمل بها أو يغير 
سياساتها على ضوئها أم أنه سيستمر 

في النهج نفسه؟!».
وأشارت الى أن مظاهرة السبعين لم 
ترفع فيها إّال أعالم اليمن الموحدة في 
تغييب متعمد إلعالم الفصائل واألحزاب 
األخــرى للتأكيد على الوحدة الوطنية، 
وتشكل منعطفًا سياسيًا واستراتيجيًا 

مهمًا في تاريخ اليمن.

استفتاء
ونقلت بوابة الهدف العربي توقعات لمراقبين 
أن تكون تظاهرة السبعين استفتاء جماهيريًا 
على شرعية المجلس السياسي األعلى إلدارة 

شئون البالد واستئناف جلسات البرلمان.
كما دعت المظاهرات اآلالف الذين خرجوا 
فيها الى وقف العدوان على اليمن الذي يقوم 

به التحالف العربي بقيادة السعودية.
انتقادات للعدوان

من جانبها اشارت الـbbc الى أن مئات اآلالف 
تجمعوا في العاصمة اليمنية صنعاء تأييدًا 
للمجلس السياسي واحتجاجًا على الغارات الجوية 
التي يشنها التحالف الذي تقوده السعودية على 

اليمن.
وقالت: إن هذا التحالف واجه الكثير من 
االنتقادات من منظمات حقوق اإلنسان 
بسبب أعـــداد الضحايا المدنيين الذين 

يسقطون في غاراته الجوية.
حل سياسي لألزمة

ونــشــرت صحيفة «الــصــبــاح الجديد» 
العربية تــقــريــرًا لمعهد انترناشونال 
لالبحاث والدراسات االستراتيجية أكد فيه 
مراقبون أن وجود المجلس السياسي سوف 
يعمل على رسم سياسة جديدة إلدارة 
البالد وفقًا للدستور الدائم للجمهورية 
اليمنية والقوانين النافذة كما أن المجلس 
سوف يحظى بالدعم الدولي مستقبًال من 
كل األطــراف خاصة أن تشكيل المجلس 
يصب فــي اطـــار المطالب الــدولــيــة التي 
كانت تطالب الحوثيين بإلغاء ما يسمونه 
باالنقالب على الشرعية في اليمن.. وقد 
يــكــون هــذا الــحــل مــقــبــوًال لــلــخــروج بحل 
سياسي ألزمــة اليمن بعد فشل الحلول 

العسكرية.

وسائل اإلعالم العربية واألجنبية تنقل للعالم:

 الشعب اليمني صاحب القرار الفصل
«شينخوا» الصينية: 

تظاهرة ميدان السبعين 
لم يسبق لها مثيل

«رأي اليوم»:

 الماليين رفعوا أعالم اليمن 
للتأكيد على الوحدة الوطنية

«الهدف العربي»:

 استفتاء جماهيري على شرعية 
المجلس واستئناف جلسات البرلمان

«أنترناشونال للدراسات االستراتيجية»: 

حل سياسي لألزمة بعد فشل 
الحلول العسكرية

«بي.بي.سي»:

تحالف العدوان يواجه االنتقادات 
بسبب الضحايا في اليمن

 نجيب علي

تصوير:
فؤاد الحرازي- الطيب علي

يصر العدوان السعودي على أن يرتكب في كل يوم مجزرة  
جديدة تضاف إلى قائمة جرائمه الوحشية بحق أبناء اليمن..
صباح السبت الماضي حاول طيران العدوان إرهاب المواطنين ومنع 
الماليين من االحتشاد إلى ميدان السبعين إلعالن مباركتهم للمجلس 
السياسي واستنكارهم الستمرار الصمت الدولي إزاء جرائم اإلبادة 

.(٥٣٠) التي يمارسها تحالف العدوان بقيادة السعودية لليوم الـ
في ختام المهرجان الجماهيري وفي أثناء عودة المشاركين من 
ميدان السبعين قصف العدوان السعودي بوابة دار الرئاسة ما أدى 

إلى قتل ثالثة من المواطنين وجرح العشرات..
نالت محافظة إب نصيبها من الحزن واألسى، حيث استشهد الشاب حفظ 

الله علي ناصر السفياني مديرية يريم، احمد سعد الدبيس مديرية السدة، ومحمد علي النجار مديرية 
النادرة.

ضحايا العدوان السعودي في السبعين يوصلون رسالتهم للعالم

الشهيد محمد 
علي النجار وهو في 

ميدان السبعين


