
كلمة 

اليمنيون يعرفون أن مملكة أم الدواهي السعودية عدو تاريخي حاقد عليهم  
جميعًا، ومنذ أن ُوجدت االسرة السعودية وهي تضمر الشر لليمن- الوطن 
والشعب الجغرافيا والتاريخ الحاضر والمستقبل.. ومنذ أن أقام االستعمار البريطاني ومن 
خلفه الحركة الصهيونية حكم آل سعود في نسخته الثالثة لتجثم على بحر النفط القابع 
تحت رمال الجزيرة العربية وعلى أقدس مقدسات المسلمين في العالم وهما بيت الله 
الحرام الكعبة المشرفة في مكة المكرمة والمسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة، 
بعد أن كانت إمارة لشذاذ اآلفاق وقطاع الطرق في نجد، لتلقى في الدعوة الوهابية 
المنحرفة عن جادة رسالة االسالم التي جاءت رحمة للبشرية غايتها التي تبرر إجرامها، 
وليجد أعداء األمة العربية واإلسالمية ضالتهم في الفكر الوهابي التكفيري ليعيدها من 
النور الى الظلمات، مختزًال دين التسامح والمحبة في مملكة بني سعود واسالمها الوهابي 

ر للمسلمين المعادي لإلنسانية.
ّ
المكف

وعودة الى ما بدأناه فإن أكثر من تحمل هذا الشر هو الشعب اليمني الذي لم تتوقف 
الحروب المتعددة األشكال واألساليب عليه منذ قيام مملكة التخلف واالستبداد والتوسع 
التي لم يعرف التاريخ مثيًال لها.. من الحروب المباشرة الى إيقاظ الفتن وتأجيج نيران 
الصراعات والحروب الداخلية بين أبناء اليمن وصــوًال الى العدوان االجرامي الوحشي 
الغاشم المستمر ألكثر من عام ونصف والتي اجتمعت فيه دفعة واحدة كل األساليب 
القذرة، ولكن صمود وتصّدي الشعب اليمني االسطوري الذي لم ُيحسب له في مخطط 
هذه الحرب العدوانية االجرامية على شعب فقير أوصله النظام السعودي في أزماته الى 
مستويات تتجاوز مجرد إبقائه ضعيفًا تتقاذفه أزمات الصراعات الداخلية التي يغذيها 
وبالتالي إبقائه في حالة التبعية والوصاية ومحاولة جعله حديقة خلفية ألوساخه وعلى 
مَّ شن الحرب عليه لتدميره وتقسيمه الى 

َ
رأسها التنظيمات االرهابية الوهابية، ومن ث

كيانات مناطقية وطائفية ومذهبية متقاتلة متناحرة، في إطار مخططات إعادة تقسيم 
المنطقة تنفيذًا لمخطط «الفوضى الخالقة» المولدة للشرق األوسط الجديد.

لقد أسقط اليمانيون بإرادتهم الواعية الشجاعة الحكيمة المؤمنة الواثقة بنصر الله 
لعباده المظلومين المتقين والتي تجلت بشائره في األشهر األولى لهذا العدوان الذي 
ْتل األبرياء المدنيين وفي مقدمتهم االطفال والنساء والشيوخ وتدميرمشاريع 

َ
جعل من ق

البنية التحتية والمنشآت الخدمية واالقتصادية التنموية واالستثمارية هدفًا لتغطية 
هزائمه أمام رجال الله أبطال الجيش واللجان الشعبية الميامين الذين حولوا رهانات 
العدوان والغزو واالحتالل الى سراب في جبهات الداخل وفي العمق السعودي رغم 

تحالفه اإلقليمي والدولي.
إن محاولة تغطيته لهزائمه بقصف طائراته المدن واألحياء السكنية وارتكاب المزيد 
من المجازر بحق أبناء اليمن مستهدفًا بصورة مقصودة االطفال والنساء والشيوخ، 
تتضح بارتفاع وتيرة وهيستيرية القصف على نحو جنوني والذي تعرضت له في األيام 
الماضية صعدة وصنعاء وحجة وتعز وعمران ومارب والجوف.. غارات انتقامه هذه إنما 
تعبر عن ضعف ورعب من المصير المحتوم الذي ينتظر بني سعود، وفي الوقت ذاته 
م نتائجه للشعب اليمني لتشمل ليس فقط المعتدي 

ّ
يؤكد اقتراب النصر اليماني ويعظ

السعودي وإنما تحالفه الدولي المشارك في هذه الحرب العدوانية الشاملة على اليمن  
دعمًا وتواطؤًا وصمتًا، وهذا بدون شك سوف ينسحب على النظام الدولي، لتسهم دماء 

أطفال اليمن في بروز نظام عالمي جديد أكثر توازنًا وعدالة.

رعب النصر اليماني

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، وهو رقم يفوق 
كل المعادالت وسيظل رقمًا في 

الحاضر والمستقبل..
50 رياالً 20 صفحة
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ــاب ومــثــقــفــون وشخصيات    ــت
ُ
طــالــب ك

اجتماعية ونخب وطنية قيادات وزارات 
التربية والتعليم، والتعليم العالي، والتعليم الفني، 
بضرورة إدراج جرائم السعودية التي ارتكبتها 
بحق أبناء الشعب اليمني في المناهج الدراسية 
وتدريسها لــطــالب التعليم األســاســي والفني 

والجامعي ابتداًء من هذا العام الدراسي..
وقالوا في تصريحات لصحيفة «الميثاق»: إن 
تدريس جرائم السعودية -منذ بداية الوهابية إلى 
اليوم.. ومنها مذبحة وادي تنومة عام ١٩٢٠م 
التي أقدم فيها الوهابيين على ذبح ٣٠٠٠ حاج 
يمني- للطالب ضرورة وطنية وكذلك اطالع العالم 
على حقيقة بشاعة الفكر الوهابي والــذي يمثل 

تنظيما القاعدة وداعش امتدادًا له..
وأوضحوا ان افالت السعودية من العقاب إزاء 

ما اقترفته أيضًا من جرائم بحق الشعب اليمني 
في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي دفعها 
إلى ارتكاب جرائم ١٩٩٤م والمذابح اليومية 
التي ترتكبها بحق الشعب اليمني منذ ٢٦ مارس 

٢٠١٥م إلى اليوم..
وأكدت األوساط الشعبية والنخبة الوطنية أن 
الوفاء لدماء الشهداء والجرحى الذين يسطرون 
أروع صور التضحية والفداء في مواجهة العدوان 
السعودي ويضحون بالغالي والنفيس دفاعًا عن 
اليمن وكرامة وحرية واستقالل الشعب اليمني 
يجب أن يكونوا مصدر فخر واعتزاز لألجيال من 

خالل إبراز بطوالتهم في المناهج الدراسية..
كما طالبوا وسائل اإلعالم القيام بحمالت توعوية 
تكشف جرائم نظام آل سعود وما يمثله من خطر 

على الشعب اليمني واألمة العربية واإلسالمية..

٥٤٧
مخزنًا لألغذية 
دمــرهــا الــعــدوان 

السعودي.

٤٥٠
ــة لــلــمــواد  ــاقــل ن
الغذائية دمرت.

٢٨٠
ـــــــحـــــــطـــــــة  م
للوقود دمرتها 

السعودية.

 ٢٧٥
شــاحــنــة وقــود 
ــــا  ــــه ــــت ــــصــــف ق

السعودية.

١٢٩
ــــــــــزرعــــــــــة  م
دجــــاج دمــرتــهــا 

السعودية.

٩٢
 ملعــــــبًا رياضيًا 
اســـتـــهـــدفـــتـــهـــا 

السعودية

 ٨
ــــــــــع  صــــــــــوام
غــــالل دمــرتــهــا 

السعودية.

٣٧٠
 سوقًا تجارية 
تـــــــعـــــــرضـــــــت 

للقصف.

٦٧٠
مــــســــجــــدًا تـــعـــرض 
تل 

ُ
للقصف والتدمير وق

من فيها من المصلين.

٢٠٠
 مصنع لأللبان 
وأغذية االطفال 

والمياه 

٤٠
ـــــــف مـــنـــشـــآة   أل
صغيرة ومتوسطة 
توقفت عن العمل.

٢٠
 مــؤســســة تــعــلــيــم فني 
ــيــة مجتمع  ــي وكــل ومــهــن
تعرضت للقصف والتدمير.

 مليون يمني يعيشون فــي المدن 
ــقــرى بـــدون كــهــربــاء قــرابــة عامين  وال
بسبب منع تحالف العدوان الذي تقوده 
السعودية السفن التي تحمل الوقود من 

الدخول إلى الموانئ اليمنية

 مــلــيــون يمني وبنسبة ٨٥٪ من 
اجمالي السكان اصبحوا بحاجة ماسة 
إلى مساعدات إنسانية بسبب استمرار 
الــعــدوان، بعد أن كــان عــدد اليمنيين 
تحت خط الفقر في حدود ٥٤٪ من 

إجمالي السكان قبل العدوان.. ٢٧٢٢
ماليين يمني ٦ 

جــــرفــــهــــم 
ـــعـــدوان الــســعــودي  ال
ــى  خــــالل ٨ أشـــهـــر ال

براثن الفقر..

 ٣٠٠٠
ـــت  ـــل ـــت

ُ
ـــــــــــــرأة ق ام

وُجرحت خالل عام 
من العدوان..

ن ١٥  مليو
يــمــنــي 
يعانون من انعدام 

األمن الغذائي..

 ٪٨٠
من المرافق الصحية 
قصفتها الطائرات 
خرجت 

ُ
السعودية وأ
عن الخدمة..

ـــــــــــــف ١٠٠  أل
مــريــض 
ــــــري  ــــــب وســــــك ــــــل ق
يحتضرون بسبب عدم 

توافر األدوية..

 ٤٠٠٠
طفل يمني سقطوا 
بين شهيد وجريح 

خالل عام..

ماليين يمني تشردوا من منازلهم ٣ 
ـــهـــداف الـــعـــدوان  ــســبــب اســـت ب

ألف منزل دمرها العدوان على ٣٤٦ السعودي للمدن.
رؤوس ساكنيها.

مدرسة دمرها الطيران  ١٦٠٠ 
مليون يمني ُحرموا من الخدمات ١٥ السعودي خالل عام..

الصحية بعد تدمير هذه المرافق.

ماليين طفل يمني ُحرموا ٣ 
من االلتحاق بالمدارس.

ماليين طفل يمني ١٠ 
ـــدون اآلالم  ـــاب ـــك ي

والمعاناة بسبب العدوان.

منشآة حكومية ومرفق ١٥٠٠ 
عام ُدمرت كليًا.

ـــون يـــمـــنـــي ال ١٩  ـــي ـــل م
يــــســــتــــطــــيــــعــــون 

الحصول على مياه شرب نظيفة.

 ٦٠٠
طــــريــــق وجـــســـر 
دمـــرهـــا الـــعـــدوان 

السعودي.

من سكان اليمن تأثرت ٨٠٪ 
ــهــم بــســبــب  ــشــت ــعــي م

استهداف العدوان للقطاع الزراعي..

 ٢٩٠
خزانًا وشبكة مياه 

ُدمرت.

ميناء يمنيًا دمرتها ١٥ 
السعودية.

ــــطــــة ١٩٠  ــــح م
ــــــدًا  ــــــول وم
كهربائيًا دمرتها السعودية.

 ٢٢٠
مــطــارًا تعرض ١٤ شبكة اتصاالت.

للتدمير.

 تنشر باألرقام والوقائع.. 
األمم المتحدة تخذل الشعب اليمني

ضّباط ساحات التغرير يعتذرون للزعيم والشعب
أكد الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس المؤتمر الشعبي  

العام -أنه مهما أخطأ االنسان ســواًء في حق نفسه أو في 
ه. حق وطنه أو في حق اآلخرين فإنه في النهاية البد أن يصحح اخطاء

وقال: «ليس عيبًا الرجوع عن الخطأ بل العيب االستمرار فيه».
جاء ذلك خالل لقائه -الثالثاء الماضي- بعدد من االخوة الضباط الذين 

قدموا االعتذار على انضمامهم الى الساحات في العام ٢٠١١م.
رر بهم يومها ولم يكونوا يعلمون أن ما حدث 

ُ
وأوضح الضباط أنه غ

مؤامرة على إرادة هذا الشعب وعلى أمنه واستقراره وسيادته.
مشيرين الى أن رئيس الجمهورية األسبق الزعيم علي عبدالله 
صالح أثبت أنه أصدق القادة والزعماء في حرصه على تسليم السلطة 

طواعية حقنًا للدماء ودرءًا للفتنة التي لم نكن نعلم أن هناك من 
يخطط ويدّبر إلشعالها وادخال الوطن في فتنة واقتتال ال يخدم إّال 

أعداء األمة والوطن.
وأعــرب الزعيم علي عبدالله صالح عن شكره لمواقف الضباط 
ومشاعرهم الوطنية الفياضة.. مؤكدًا لهم ولكل ابناء شعبنا أن الحقد 
واالنتقام لم ولن يكون من سمات الوطنيين األحرار والذين اقتحموا 
الصعاب وتحملوا المشاق والعناء من أجل النهوض بالوطن وتقدمه 
وازدهاره ومن أجل أن ينعم المواطن باألمن واالستقرار والطمأنينة 

على نفسه وعرضه وماله وأرضه..
التفاصيل صـ٢

مطالبــات بإدراج جرائــم السعوديــة فــي المناهــج األساسيــة والجامعيـــــة

دوائر غربية: الرياض لن تدفع بمزيد من جيشها للحدود مع اليمن خوفًا من «ثورة» وشيكة
ـف مئـات القتلـى والجرحـى خـالل أيـام

ّ
٦٨٢ غــارة هيستيريـة شنها تحالف العدوان تخل

ل «أهل السنة والجماعة»
ّ
علماء المسلمين: السعودية ال تمث

خالل لقائه بمسقط:

الزوكا يستعرض جرائم العدوان السعودي في اليمن مع نائب السفير الصيني
التقى األمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ  

عارف عوض الزوكا ومعه االستاذ خالد الديني عضو 
المجلس السياسي االعلى والمهندس عايض الشميري نائب رئيس 
فرع المؤتمر بالعاصمة صنعاء بنائب سفير جمهورية الصين 
في مسقط السيد لي هو نجو والسكرتير السياسي زهاو بيجان 

بالسفارة.
وفي اللقاء نقل االمين العام للمؤتمر شكر قيادة المؤتمر السياسية 
ممثلة بالزعيم علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية السابق رئيس 
المؤتمر- للقيادة الصينية، معبرًا عن الشكر للصين على مواقفها 

الداعمة والمساندة للشعب اليمني في مختلف المراحل .
تفاصيل ص٣

الوفد الوطني يرفض مقابلة 
ولد الشيخ بمسقط

رفض الوفد الوطني برئاسة االستاذ عارف عوض   
ــزوكــا األمــيــن الــعــام للمؤتمر واالســتــاذ محمد  ال
عبدالسالم ناطق أنصار الله والمتواجد في العاصمة العمانية 
مسقط منذ أن انقضت مشاورات الكويت، رفض للمرة الثالثة 
اللقاء بالمبعوث الدولي الى اليمن اسماعيل ولد الشيخ الذي 

زار السلطنة.
وذكرت مصادر إعالمية أن ولد الشيخ سيغادر سلطنة 
عمان الثالثاء متوجهًا الى الرياض للقاء مع عدد من مرتزقة 
الرياض في محاولة إلثارة زوبعة حول ما أسماه بمبادرة كيري 
والتي أعدت أصًال في الرياض، بيد أن هدفه التستر على 
همجية التصعيد العسكري لتحالف العدوان ضد المدنيين من 
أبناء الشعب اليمني وصرف أنظار العالم عن تفاقم األوضاع 

اإلنسانية في اليمن جراء الحصار الجائر.

العراق: تشكيل المجلس السياسي 
خطوة في االتجاه الصحيح

أكد رئيس الوزراء العراقي الدكتور حيدر العبادي أن  
تشكيل المجلس السياسي األعلى في اليمن خطوة 

مهمة وفي االتجاه الصحيح.
ـــوزراء الــعــراقــي، على المزيد مــن الخطوات  وحــث رئيس ال
الدستورية والقانونية التي تدعم التوافق الوطني.. معتبرًا أن 

ر المعادلة. ذلك الخروج الجماهيري الكبير للشعب قد غيَّ
كما أكد أن العراق قيادة وشعبًا تساند مظلومية الشعب اليمني 
منذ البداية وترفض العدوان غير المبرر على اليمن. جاء ذلك 
خالل لقاء رئيس الوزراء العراقي وفد الجمهورية اليمنية برئاسة 
عضو مجلس النواب يحيى بدرالدين الحوثي -الخميس- في 
مقر رئاسة الوزراء، والذي جرى خالله مناقشة مجمل األوضاع 
السياسية واإلنسانية واالقتصادية في اليمن. وعبر رئيس الوزراء 
العراقي عن ترحيبه بالوفد باعتباره ممثًال عن اليمن.. مشيرًا إلى 
أن العراق حاول في بداية العدوان وعبر الهالل األحمر العراقي 
تقديم مساعدات طبية وإنسانية وغذائية للشعب اليمني إال أنها 

ُوضعت عراقيل حالت دون ذلك.

بن دغر مهدد بالطرد إذا لم 
يجلب مرتزقة لحماية السعودية

يقوم الفار بن دغر وفي تزامن مع محمد سلمان   
وزير دفاع العدو السعودي بتحرك خارجي بحثًا 

عن مرتزقة للقتال بدًال عن الجيش السعودي.
 وذكــرت مصادر سياسية أن محمد سلمان وبعد فشله 
الذريع هدد بطرد حكومة الفار هادي من الرياض إذا لم 
تأِت بقوات أو مرتزقة يقاتلون الى جانب الجيش السعودي.

مشيرة الى أن فضيحة المتاجرة بالشباب من المحافظات 
الجنوبية والتي انكشفت االسبوع الماضي وأثــارت غضب 
واستياء كبيرًا، قد أجبرت بن دغر على السفر الى السودان 
بعد أن فشلت مهمته في مصر.. وأكدت المصادر أن بن دغر 
طالب السودان بعدد خمسة آالف جندي وإرسالهم على وجه 
السرعة، غير أن المسؤولين السودانيين يطالبون بأكثر من 
مليار دوالر كدفعة أولى لتلبية الطلب السعودي الذي نقله 
بن دغر إليهم.. األمر الذي يزيد مهمة بن دغر تعقيدًا بعد 

فشله في إقناع السودانيين بالعمل والتنسيق المشترك.

بوادر «انتفاضة» شعبية لإلطاحة بالنظام السعودي
تــواجــه الــســعــوديــة مــأزقــًا أمنيًا  

وعسكريًا لــم تعرفه مــن قبل، 
وفق الدوائر الغربية، فلم تعد قادرة على 
الدفع بمزيد من القوات العسكرية في حرب 
اليمن بسبب التخوف من انتفاضة للشيعة أو 
خطر انتفاضة العمالة األجنبية التي تعاني 

من الجوع- كما يحدث مع الفلبينيين.

 وذكــرت صحيفة «رأي اليوم» أنــه بعد 
مرور سنة ونصف على الحرب التي شنتها 
السعودية بدعم من األنظمة الملكية بمبرر 
الــدفــاع عــن الشرعية وإعـــادة هــادي الى 
منصب الرئاسة، لم تنجح الحملة العسكرية 
"عــاصــفــة الـــحـــزم" فــي تغيير األوضــــاع 
السياسية في اليمن.. وازدادت سوءًا بعد 

إعالن المؤتمر وأنصار الله إنشاء "المجلس 
السياسي األعلى".

وأوضــحــت أن قــادة الــريــاض كانوا ينوون 
إقامة منطقة آمنة حول بعض المدن مثل 
نجران وجيزان بالتغلغل في األراضي اليمنية، 
ولكنها أصبحت في مرمى القذائف اليمنية. 
تفاصيل ص٢

المجلس السياسي يناقش 
معايير اختيار الوزراء

ناقش المجلس السياسي األعلى   
في اجتماعه االسبوعي برئاسة 
ــاذ صــالــح الــصــمــاد رئــيــس المجلس  االســت
ــائــب رئيس  والـــدكـــتـــور/ قــاســم لــبــوزة ن
المجلس، الشروط والمعايير الخاصة بأعضاء 
الحكومة الجديدة، وما تم إنجازه من تقييم 
أداء أعمال الوزارات ومجاالت نشاطها وما 
يمكن اتخاذه في الحكومة الجديدة من 
ات تكفل البناء على مــا تحقق من  إجــــراء
نجاحات وتجاوز اإلشكاالت والصعوبات التي 
كانت تواجهها الحكومات والوزارات وتحد 
من قدراتها وجودة إنتاجها وأدائها. هذا 
واستعرض المجلس األوضــاع الناتجة عن 
الحصار الجوي، ودان ما يتعرض له العالقون 
في المنافذ والمطارات من أعمال منافية 
لألخالق والقوانين اإلنسانية وأنظمة العبور 

وقوانين النقل الدولية المتعارف عليها.

مئات الشهداء والجرحى ضحايا المجازر السعودية

المؤتمر يجدد مطالباته بتحقيق دولي في جرائم العدوان
جدد المؤتمر الشعبي العام مطالباته بإجراء تحقيق دولي مستقل في   

الجرائم واالنتهاكات التي يمارسها تحالف العدوان بقيادة السعودية 
بحق الشعب اليمني. ودان مصدر في المؤتمر استمرار العدوان السعودي في 
شن غارات هيستيرية على مناطق اليمن والتي تصاعدت حدتها خالل األيام 

السبعة الماضية وخلفت مئات القتلى والجرحى من المدنيين األبرياء.
وكانت طائرات العدوان استهدفت االسبوع الماضي مصنعًا للسكر بمحافظة 
الحديدة ما أدى الى استشهاد وجرح ٢٠ عامًال.. وفي محافظة تعز استشهد 

وجرح أكثر من ٥٠ مدنيًا جراء قصف العدوان سوقًا وموقفًا للسيارات بمفرق 
شرعب. وفي محافظة صعدة انتشل المواطنون جثث ١٦ شخصًا من ثالث 
أسر استهدف العدوان منزلهم وأبادهم بالكامل.  وفي صنعاء استشهد ١١ طفًال 
وامرأة من أسرة المواطن صادق محمد المراني قصف العدوان منزلهم بأرحب، كما 
سقط ضحايا في قصف طائرات العدوان السعودي منزل الشيخ علي قشعة ومنزل 

الشيخ مسعد الدهينة ومدرسة الميثاق بمنطقة مرهبة بمديرية نهم.
تفاصيل ص٢-١٩

السيد :تصعيد العدوان يؤكد سعيهم إلفشال مساعي السالم
اعتبرت االستاذة فائقة السيد -االمين العام المساعد 
لشؤون المنظمات المدنية بالمؤتمر الشعبي العام- 
التصعيد المستمر من قبل تحالف العدوان السعودي 
دليًال على سعيهم إلفشال كل محاوالت السعي إليجاد 

السالم في اليمن . وقالت السيد: ان التصعيد الذي يمارسه 
ــعــدوان الــســعــودي باستهداف المدنيين والمرافق  ال
والمؤسسات الحيوية والخدمية والذي ادى الى سقوط 
الشهداء والجرحى وتدمير مرافق ومؤسسات الدولية 

يعكس الرغبة لدى العدوان في افشال مساعي التفاوض 
وإحــالل السالم التي نسعى اليها ،مجددة التأكيد على 
ان الشعب اليمني سيظل صامدًا وصابرًا ومواجهًا لهذا 

العدوان الغاشم والحصار الجائر حتى االنتصار عليه .

بمشاركة ٢٠٠ عالم وداعية إسالمي.. مؤتمر جروزني يؤكد:

الوهابية ليست من أهل السنة والجماعة
أكـــد الــمــؤتــمــر الــعــالــمــي لعلماء  

المسلمين الذي عقد في مدينة 
جـــروزنـــي عــاصــمــة جــمــهــوريــة الشيشان 
-بحضور أكثر من ٢٠٠ عالم وداعية إسالمي 
من مختلف دول العالم، وافتتح أعماله شيخ 
األزهــر أ.د/ أحمد الطيب- ان الوهابية ال 
«أهل السنة والجماعة»، موجهًا  عالقة لها بـ
بذلك ضربة قاصمة للسعودية وتجريدها من 
أي عالقة لها بأهل السنة والجماعة.. وبحسب 

مراقبين فإن قرارات مؤتمر جروزني تحمل 
دالالت استراتيجية منها محاصرة المد 
الــوهــابــي..  وخــرج مؤتمر جــروزنــي -خــالل 
الفترة من ٢٤- ٢٧ أغسطس، والذي بحث 
«َمْن هم أهل السنة»- خرج بنتائج تاريخية 
مهمة فضحت الدور القذر للوهابية، وأكد 
المؤتمر العالمي أن ال عالقة للسعودية 

«أهل السنة والجماعة» والوهابية بـ
تفاصيل ص٤

«الميثاق»: الناطق الرسمي للجيش لـ

الرياض في مرمى باليستي الجيش اليمني
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