
(١١٤١) غارة هيستيرية 
يشنهـا العدوان السعودي 

ف مئات الشهداء والجرحى
ّ
تخل اليمن قبل ثورة ٢٦ سبتمبر.. 

مشاهد من سنوات البؤس والشقاء

السيسي يطالب بعودة هادي!!

شر البلية
 ما يضحك

هل للضمير 
اإلنساني مكان 

في العالم؟

المناضل   أبو   غانم : 

ن   أعداء   الشعب   هزائم  
ّ

جيش   سبتمبر   يلق
 نكراء ..  وأهداف   الثورة   حققها   الزعيم

المناضل   السالل : 

الشعب   اليمني   يدافع   عن   الثورة   السبتمبرية  
 وعجلة   التاريخ   لن   تعود   إلى   الوراء   أبدًا

المناضل   الجفري : 

م   النظام   الجمهوري   دعمًا   كبيرًا   قدَّ
 لثوار  أكتوبر  في مواجهة   االستعمار

المناضل   الخاوي : 

علينا   أن   نوّحد   الصفوف  
 ونكسر   الحصار   المفروض  
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50 رياالً 20 صفحة
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الشعب اليمني ُيشعل الشمعة الـ٥٥ النتصار ثورة ٢٦ سبتمبر
وّجه خطابًا مهمًا لجماهير الشعب بمناسبة العيد الـ٥٤ لثورة ٢٦ سبتمبر الخالدة

الزعيم: ثورة ٢٦ سبتمبر أحدثت تغييرًا شامًال في حياة الشعب اليمني

 الفار «هادي» يخوض حربًا شطرية ويسعى لفصل الجنوب عن الشمال سنواجه العدوان بكل قوة وصالبة وسنرد الصاع صاعين
نعتز بأن خيرة شباب المؤتمر والوطن يقاتلون في الحدود دفاعًا عن الوطن

إيقاف العدوان وتحليق الطيران مقابل وقف إطالق الصواريخ

«الميثاق»: األمين العام للمؤتمر لـ

ر بصموده في وجه العدوان السعودي ملحمة سبتمبرية جديدة
ّ

الشعب اليمني يسط
ثورة سبتمبر مهدت الطريق الندالع شرارة ثورة ١٤ أكتوبر

العدوان يستهدف كافة المنجزات التي تحققت لشعبنا منذ قيام الثورة
أكــد االمين العام للمؤتمر الشعبي العام   

االستاذ عارف عوض الزوكا ان ثورة السادس 
والعشرين من سبتمبر الخالدة ستظل هي الثورة 
األم التي مثلت االنطالقة الحقيقية  لتحرر االنسان 
اليمني من  التخلف وأنهت النظام اإلمامي الى غير 
رجعة . وقال الزوكا في تصريح لصحيفة «الميثاق»: 
ان ثــورة الـــ٢٦ من سبتمبر التي اطاحت بالنظام 

اإلمــامــي الكهنوتي فــي شمال الــوطــن قــد مهدت 
الطريق الندالع شرارة ثورة الرابع عشر من اكتوبر 
عام ١٩٦٣م ضد االحتالل البريطاني البغيض في 
جنوب الوطن ،حيث توحدت أداة الثورة اليمنية ضد 
اإلمامة واالستعمار في مشهد جسد وحدة الشعب 

اليمني وواحدية ثورته .
تفاصيل ص٣

قال الدكتور قاسم لبوزة نائب رئيس   
المجلس السياسي األعلى: إننا ونحن 
ـــ٥٤ للثورة اليمنية  نعيش اجــواء العيد ال
المظفرة «٢٦ سبتمبر ١٤ أكتوبر» يتعزز 
لدينا االيمان الراسخ والحي بأن الثورة اليمنية 
المجيدة ستبقى نابضة باليقين الثوري في 
وجــدان كل اليمنيين االبــاة االحــرار.. وإنها 
ستزداد عنفوانًا مع بروز التحديات الجديدة 
التي تحاول يائسة النيل من اإلرادة الصلبة 
لليمنيين، ومواقفهم المبدئية والثابتة في 
االنتصار لحقهم في العيش في كنف الحرية 
وقيم الديمقراطية بعد ان نفضوا والــى 

االبد غبار قوى التخلف والرجعية وتحرروا من االستعمار 
البريطاني البغيض..

ــوزة -فـــي تــصــريــح لصحيفة  ــب ـــد الــدكــتــور قــاســم ل وأك

«الميثاق»- أن ثورة الـ٢٦من سبتمبر 
ــدة جـــســـدت وحـــــدة الــكــفــاح  ــمــجــي ال
الوطني ضد النظام االمامي في الشمال 
واالســتــعــمــار الــبــريــطــانــي والــكــيــانــات 
السالطينية فــي الــجــنــوب.. واسست 
مداميك اول نظام جمهوري في الجزيرة 
العربية.. وإنه منذ ذلك التاريخ اصبح 
للحركة الوطنية اليمنية ُبْعد جامع وهي 
تختط مسيرة نضالها في منعطفاتها 
الجديدة انطالقًا من التزامها الكامل 
ونظامها الجمهوري بدعم نضال شعبنا 
في الجنوب اليمني المحتل وقتها من 
اجل تحقيق القيمة االسمى المتمثلة بقيمة التحرر الوطني 

والوحدة..
تفاصيل ص٣

نائب رئيس المؤتمر واألمين 
العام يهنئان الزعيم بمناسبة 

عيد ثورة سبتمبر
رفع األخوان األستاذ صادق أمين أبو راس   

نائب رئيس المؤتمر واألستاذ عارف عوض 
الزوكا األمين العام للمؤتمر برقية تهنئة للزعيم 
علي عبدالله صالح -رئيس المؤتمر الشعبي العام 
رئيس الجمهورية السابق- بمناسبة حلول العيد 
الـ٥٤ لثورة الـ٢٦ من سبتمبر المجيدة، جددوا 
فيها العهد والوالء المطلق له ثم للثورة اليمنية 

المباركة سبتمبر وأكتوبر..
تفاصيل ص٣

«الميثاق»: نائب رئيس المجلس السياسي األعلى لـ

ثورة ٢٦سبتمبر حررت اليمنيين من االستبداد واالستعمار وستظل خالدة في وجدانهم

وّجه الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس المؤتمر الشعبي  
العام رئيس الجمهورية السابق- التحية واالعتزاز 
واالحترام إلى شعبنا اليمني الصامد والصابر والمناضل بمناسبة 

العيد الـ ٥٤ لثورة الـ ٢٦ من سبتمبر الثورة المجيدة.
وحّيا الزعيم علي عبدالله صالح في خطاب مهم وّجهه إلى 

أبناء الشعب اليمني في الداخل والخارج، أولئك المناضلين األحرار 
ثــّوار الـ ٢٦ من سبتمبر الذين فجروا هذه الثورة العظيمة، 
والتي أحدثت تحّوًال سياسيًا واقتصاديًا وثقافيًا واجتماعيًا وأمنيًا 
وعسكريًا لشعبنا اليمني المناضل ضد النظام الرجعي الكهنوتي 
البائد وضد المستعمر وأذياله في جنوب الوطن في الـ ١٤ من 

أكتوبر المجيدة.
وأكد أن هذا العدوان البربري وغبر المبّرر على الشعب اليمني 
العظيم من قبل نظام آل سعود لن يستمر، وسنواجهه بكل قوة 

وبكل صالبة، وسنرّد الصاع صاعين.
نص الخطاب ص٢

الوفد الوطني يدين جرائم العدوان وقرار نقل البنك وإغالق مطار صنعاء الدولي
أصدر الوفد الوطني بيانًا دان فيه جرائم العدوان السعودي بحق شعبنا واستمرار الحظر الجوي وإغالق  

ل مسئوليته في وقف  مطار صنعاء الدولي وكذلك قرار نقل البنك المركزي.. مطالبًا المجتمع الدولي بتحمُّ
نص البيان ص٣هذه الجرائم التي تستهدف الشعب اليمني..

المجلس السياسي: 

لن نقبل بأي حوار إال بعد وقف العدوان ورفع الحصار
أكـــد مــصــدر مــســؤول بالمجلس الــســيــاســي األعــلــى  

للجمهورية اليمنية أن األولوية الراهنة تتمثل بوقف 
العدوان البربري الغاشم على بالدنا من قبل دول التحالف بقيادة 
السعودية وبدعٍم أمريكي وتحت مرأى ومسمع األمم المتحدة 
والمجتمع الدولي. واعتبر المصدر أن أي حوار في ظل العدوان 

والحصار سيكون تغطية لجرائم العدوان.
وقال: إن موقف المجلس السياسي األعلى وكل القوى الوطنية 
واضٌح ومعلن برفض أي حوار إال بعد وقف العدوان ورفع الحصار 

برًا وبحرًا وجوًا.

وحّمل المصدر األمــم المتحدة والسعودية ودول التحالف 
وأمريكا مسؤولية ما يتعرض له الشعب اليمني من عــدوان 
وحصار ومسؤولية إعاقة الوصول للحلول السلمية. وأشار المصدر 
في تصريح نشرته وكالة (سبأ) إلى أن العدوان يمعن في ارتكاب 
جرائمه واستهداف منازل المواطنين والمدن التاريخية والمواقع 
والمعالم األثرية وقتل األطفال والنساء والشيوخ وتدمير البنية 
التحتية من مصانع ومستشفيات ومطارات ومدارس ومساجد 
وموانئ ومحطات الكهرباء والمياه والمنشآت الرياضية والمعاهد 

الفنية باإلضافة إلى تدمير الطرق والجسور.

«الميثاق»: رئيس مجلس النواب لـ

ثورة سبتمبر أكدت أن ال شرعية إال للشعب
قــال الشيخ يحيى علي الراعي   

ــــواب إن  ــــن ــس ال ـــيـــس مــجــل رئ
احتفاالت الشعب اليمني بالعيد الـ٥٤ 
للثورة اليمنية المباركة ٢٦سبتمبر 
تكتسب أهمية استثنائية كونها تأتي 
وهو يتعرض لحرب سعودية عدوانية 
منذ أكثر من عــام ونصف لم يستطع 
النظام السعودي وتحالفه النيل من 
إرادة شعبنا رغم ما يرتكبه هذا العدوان 
الغاشم من جرائم إبادة جماعية ودمار 

وخراب طال كل شيء وبشكل يومي..
«الميثاق»   وأكد رئيس مجلس النواب  في تصريح لـ
أن أبناء اليمن وفي طليعتهم أبطال الجيش واللجان 

الشعبية سوف ينتصرون لوجودهم 
وسيادتهم ووحدتهم واستقالل 
قــرارهــم الــســيــاســي، كــمــا انــتــصــروا 
فــي الــحــرب التي شنتها السعودية 
ـــورة ٢٦سبتمبر ونظامها  ضــد ث
الجمهوري قبل أكثر من ٥٠ عامًا.. 
وقال الشيخ يحيى الراعي: السعودية 
كانت ومازالت عدوة لليمن وشعبه 
الـــحـــضـــاري والـــعـــريـــق والــعــظــيــم 
وتطلعاته فــي الــحــريــة والــكــرامــة 
واألمن واالستقرار والسالم، وألشقائه 

وجيرانه وكل شعوب األرض..
تفاصيل ص٣

وفد سياسي وبرلماني يزور روسيا االتحادية
أكـــد الــشــيــخ جابر  

ــب  ــال ـــه غ ـــل عـــبـــدال
ــي -عــضــو المجلس  ــان ــوهــب ال
ــى- أن إعــالن  السياسي األعــل
تشكيل الحكومة لــن يتأخر 
مطلقًا باعتبار ذلــك ضــرورة 
وطــنــيــة، وســيــكــون ذلـــك في 

القريب العاجل".
من جهة ثانية أوضح الشيخ 
جابر أن المجلس السياسي قام 
بتشكيل وفــد يمثل اليمن، 
قوامه من المجلس السياسي، 
وبمشاركة مجلس النواب حيث 

سيقوم بزيارة روسيا.. مشيرًا إلى رسائل بعثها 
ات  البرلمان، إلى مجلس الدوما، أوضح فيها اإلجراء
والــخــطــوات التي تمت فــي ظــل هــذه الظروف 
إلدارة البالد لمواجهة العدوان الغاشم ورفع 

الحصار الظالم، وبما يتفق 
مع مضمون الدستور النافذ.

وأوضــــح الــشــيــخ الوهباني 
ــة خـــبـــر»-"أن  ــال ــوك -وفــقــًا «ل
الــــزيــــارة تــهــدف لــتــدارس 
األوضـــاع كاملة حــول البالد، 
ــات الــمــتــمــيــزة بين  ــعــالق وال
الـــيـــمـــن وروســـــيـــــا، وطــــرح 
المستجدات وصوًال إلى رؤى 
تعزز العالقة بين البلدين، 
 وشعبًا، والعمل على 

ً
حكومة

وقف العدوان ورفع الحصار".
ونــوه إلى أنه أصبح لروسيا 
دور قوي في المنطقة، باإلضافة إلى أن لها مواقف 
سياسية محنكة، وأن تعاملها مع الجانب السياسي 
ــغــرب، وخصوصًا  والــدبــلــومــاســي أفــقــد دول ال

األمريكان، توازنها.

ال سلطة غير سلطة المجلس السياسي األعلى وليفهم ذلك القاصي والداني
المبادرة الخليجية و«٢٢١٦» ومخرجات «موفنبيك» ُدفنت بدماء األطفال والنساء

 مستحيل عودة أدعياء الشرعية لحكم اليمن وسنحاكمهم كمجرمي حرب العدوان البربري السعودي على بالدنا لن يستمر

مستعدون للحوار مع السعودية كما أجبرهم شعبنا على ذلك عام ٧٠ 
محمد نايف هو من حّرض الملك سلمان على العدوان بسبب الحقيبة

اإلرهابيون في سوريا وفرنسا وبلجيكا وبريطانيا وألمانيا فّرخوا من عباءة النظام السعودي

 اليمن ستقاضي حكام السعودية أمام المحاكم الدولية على المغرر بهم االستفادة من قرار العفو العام 

عدد مكرس بمناسبة 
العيد الـ٥٤ لثورة

٢٦ سبتمبر الخالدة


