
دان المؤتمر الشعبي العام واستنكر بشدة الجريمة اإلرهابية التي استهدفت األقباط في  
محافظة المنيا جنوب مصر وأدت الى استشهاد وجرح العشرات منهم -الجمعة.

وأكد المؤتمر أن هذه الجريمة تضاف الى قائمة جرائم اإلرهاب التي تستهدف تمزيق التعايش 
والوحدة الوطنية في جمهورية مصر العربية وتسعى من خاللها التنظيمات اإلرهابية الى اشعال 

حرب أهلية وتمزيق النسيج االجتماعي المصري.
وكان المؤتمر قد دان -الثالثاء- الجريمة اإلرهابية البشعة التي استهدفت قاعة للحافالت الموسيقية 

في مدينة مانشيستر البريطانية وراح ضحيتها قرابة ٨٠ قتيًال وجريحًا من المدنيين األبرياء.
وقال مصدر مؤتمري: إن هذا العمل اإلرهابي الجبان يتنافى مع كل القيم والمعتقدات اإلنسانية 
والدينية واألخالقية.وأكد المصدر -في ادانته للجريمتين- أن المؤتمر الشعبي العام سبق وأن حذر من 

مخاطر الفكر اإلرهابي والدعم الذي تقدمه بعض القوى والدول للتنظيمات اإلرهابية.
موضحًا أنه ال يمكن القضاء على اإلرهــاب إّال بتجفيف منابعه والجهات الممولة 

والداعمة له ماليًا وإعالميًا وسياسيًا تحت أي مسمى.
تفاصيل ص٤

 هــالل الشهر الفضيل رمــضــان المبارك على شعبنا  
َّ

ــل َه
اليمني العربي المسلم، وعلى كافة المسلمين في أرجاء 
المعمورة بأنواره لتضيئ قلوب المؤمنين بقيم الخير لتشع رحمة 
ومحبة وتسامحًا.. برًا وتقوى، وتحقق االرتقاء الروحي وتتطهر النفس 
المسلمة من أدرانها، ويتحقق رجاء المغفرة التي وعد الله بها عباده 

الصادقين الصائمين بجزاء العتق من النار.
هذا هو معنى مضامين فريضة الصوم التي ال تتوقف عند االمتناع 
عن األكــل والشراب من الفجر حتى مغيب شمس أيــام هذا الشهر 
الكريم.. بل جعلها ولياليه مناسبة للعبادة الخالصة لله وهو ما يتوجب 
ر كل ما يقوم به من أجل الخير 

ّ
على المسلم المؤمن الحقيقي أن يسخ

نزل فيه القرآن فيكون التراحم 
ُ
النابع من نورانية هذا الشهر الذي أ

المتجسد في المجتمع المسلم تكافًال وتعاضدًا وإحسانًا، وهذا ما 
افتقدناه في زماننا بين المسلمين أفرادًا ومجتمعات، دوًال وشعوبًا، 

وصوًال الى األمة كلها.
إنها الحقيقة التي نراها في الخالفات والصراعات والحروب التي 
 من االسالم إّال اسمه ومن 

َ
يشنونها على بعضهم البعض، بحيث لم يبق

القرآن رسمه، وأصبحت فرائض العبادات مظاهر أكثر مما هي جواهر.. 
ولعل العدوان السعودي على اليمن والذي يأتي شهر رمضان للعام 
الثالث في ظل استمرارية إبادة ابنائه وتدمير وطنهم وهم الذين كانوا 
اقين في اإليمان بالله وبنبيه محمد «صلوات الله وسالمه عليه»  السبَّ
وفي إعالء راية اإلسالم ونشر رسالته لتعم البشرية بمبادئها وقيمها 
الوسطية فيتالشى الشر ويسود الخير في مضامين ومعاني االسالم 
الحق فكان العدل واألمن واالستقرار والسالم الذي به شيدت واحدة 

من أعظم الحضارات اإلنسانية.
هذا الشعب المسلم الحضاري العريق يتعرض لحرب عدوانية قذرة 
شاملة يشنها تحالف سعودي إقليمي ودولي بغطاء سياسي ومشاركة 
عربية وإسالمية.. يأتي رمضان للعام الثالث على التوالي واليمن 
واليمانيون يتعرضون للقصف اليومي بأفتك األسلحة بما فيها المحرمة 
دوليًا من الجو والبر والبحر والتي قتلت عشرات اآلالف من المدنيين 
األبرياء معظمهم من األطفال والنساء والشيوخ.. رمضان يأتي للعام 
الثالث وقد دمر العدوان عشرات اآلالف من مشاريع البنية التحتية 
واالنتاجية والخدماتية واالستثمارية، مصحوبًا كل هذا بحصار جائر 
في اطار حرب اقتصادية ممنهجة هدفها إبادة الشعب اليمني جوعًا 
ومرضًا باألوبئة الفتاكة وآخرها الكوليرا التي حصدت أرواح المئات من 
اليمنيين في ظرف أيام، كل هذا والعرب والمسلمون والعالم ينظرون 

الى ما يتعرض اليه شعب مسلم مسالم بصمت مخٍز مريب.
إن ما يتعرض له اليمن -وطنًا وشعبًا- نموذج صارخ لواقع الحال 
الذي وصل إليه العرب والمسلمون، وهذا يؤكد حقيقة ما ذهبنا إليه في 
تناولنا لمناسبة حلول شهر رمضان المبارك هذا العام على شعبنا وأمتنا 
العربية واالسالمية، والذي نرجو من الله أن يعيده وقد توقف العدوان 
السعودي الوحشي الغاشم على شعبنا وُرفع الحصار، وتصالح وتسامح 
اليمنيون، وحل االستقرار ربوع وطننا الموحد الديمقراطي المستقل، 

وعم السالم دول وشعوب أمتنا والبشرية جمعاء.
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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 

تفاصيل ص١٢«الميثاق الوطني»الحاضر والمستقبل.. الحلقة ٣

كلمة 

شهر الخير والسالم

المؤتمر يدعو العدوان إلى الصوم عن دماء اليمنيين في رمضان

«٥٠» ألف حالة اشتباه بالكوليرا.. 
والوفيات «٤٥٤»

» ألف حالة اشتباه بالكوليرا.. 
٢٠٠ ألف أسرة يتيمة في اليمن
مأساة روتها امرأتان نازحتان من تعز

الطابور
 الرابع

اسطوانة الغاز بـ٤٢٠٠ والصناعة 
مازالت رهينة التسويف ة 

حيا
ن ال

 م
ص

قص أنظمة الخليج 
وأوراق اإلرهاب 

المخفية!!  شهورنا كلها رمضان

«الميثاق»: أكاديميون لـ

الشعب سيفشل مؤامرة 
العدوان تمزيق اليمن

ي الرئيس السيسي والشعب المصري بضحايا االعتداء اإلرهابي الذي استهدف األقباط
ّ
الزعيم يعز

 اليمن تقف إلى جانب مصر وجهودها المبذولة للتصدي لألنشطة اإلرهابية اإلرهاب يستهدف أمن واستقرار مصر وسلمها االجتماعي

ر رئيس الجمهورية األسبق الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس   عبَّ
المؤتمر الشعبي العام -عن بالغ حزنه في ضحايا االعتداء اإلرهابي البشع 

الذي استهدف عددًا من المواطنين المصريين االقباط- الجمعة.
ونقل الزعيم تعازيه للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وللشعب المصري 
الشقيق، مؤكدًا أن من ارتكبوا ذلك العمل اإلرهابي تجردوا من كل القيم الدينية 
واإلنسانية وأنهم من وراء ذلك العمل اإلجرامي يستهدفون أمن واستقرار مصر 

العروبة..

وقال: إننا نضم صوت ماليين اليمنيين إلى صوت الحق والعقل الذي عّبر عنه 
فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة في 
خطابه التاريخي الذي ألقاه أمام ماُسمي بالقمة العربية اإلسالمية األمريكية التي 
انعقدت في الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية في األسبوع الماضي، والذي 
ص الداء وطالب بكشف من يقف وراء نمو 

ّ
وضع فيه النقاط على الحروف.. وشخ

وتزايد هذا النشاط اإلرهابي المقيت ومن المغذي والحاضن له..
تفاصيل ص٢

ر عنه الرئيس المصري في خطابه التاريخي بالرياض الشعب اليمني يضم صوته إلى صوت الحق الذي عبَّ
ندعم المطالب المصرية بكشف َمْن يقف وراء نمو وتزايد نشاط اإلرهابيين

الزعيم يتلقى التهاني بمناسبة الشهر الكريم
ى الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس  

َّ
تلق

الجمهورية األسبق رئيس المؤتمر 
الشعبي العام- مئات االتصاالت والبرقيات بعث 
بها عدد من الشخصيات االجتماعية والوجهاء 
ــشــورى  ــواب وال ــن واالعـــيـــان واعــضــاء مجلسي ال
والمجالس المحلية وقــيــادات المؤتمر الشعبي 
العام وقيادات منظمات المجتمع المدني وقيادات 
أحزاب التحالف الوطني، قدموا خاللها تهانيهم 
الحارة لرئيس المؤتمر الشعبي العام بمناسبة 

حلول شهر رمضان. 

وأشار المهنئون الى أن هذه المناسبة الدينية 
تحل على بالدنا للعام الثالث وهي تتعرض ألبشع 
عدوان من قبل السعودية وحلفائها والمستمرين 
في قتل األبرياء وتدمير البنى التحتية والمنجزات 
التنموية وباستخدام األسلحة المحرمة دوليًا 

اضافة الى الحصار الجائر.
مؤكدين أن المؤتمر برئاسة الزعيم الصالح 
يسطر اليوم أعظم مالحم البطولة والشجاعة 

والشموخ والتصدي للعدوان..
تفاصيل ص٢

المؤتمر يدين الجريمتين اإلرهابيتين في مصر ومانشيستر ببريطانيا

رأس اجتماعًا لقيادة دائرة التوجيه واإلرشاد ولجنة التنسيق بالمؤتمر

المؤتمر حريص على تحييد المساجد ودور العبادة وإبعادها عن العمل السياسي
حريصون على وحدة الجبهة الداخلية المقاومة للعدوان ونرفض محاوالت شق الصف
المؤتمر تنظيم الوسطية واالعتدال وليس طائفيًا أو مناطقيًا أو عنصريًا
عت من نفوذها بفعل الدعم من دول تحالف العدوان التنظيمات اإلرهابية وسَّ

الزوكا يدعو الستغالل رمضان في إشاعة المحبة واإلخاء والتسامح والتكافل

رأس األمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ  
عــارف عــوض الــزوكــا  اجتماعًا لقيادة دائــرة 
التوجيه واإلرشاد في االمانة العامة ولجنة التنسيق الخاصة 

بالتوجيه واالرشاد.
وفــي االجــتــمــاع نقل االمــيــن الــعــام للحاضرين تحيات 

قيادة المؤتمر ممثلة بالزعيم علي عبدالله صالح رئيس 
الجمهورية األسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام وشكره 
وتقديره لجهود القيادات المؤتمرية في قطاع التوجيه 

واالرشاد على جهودهم الوطنية والتنظيمية.
وثمن جهود قيادات وكــوادر المؤتمر سواء في وزارة 

االوقاف واإلرشاد او في قطاع التوجيه باالمانة العامة وكل 
العلماء و الخطباء والمرشدين والمرشدات في مختلف 
محافظات الجمهورية وما يقومون به من دور في نشر 

الفكر الديني الوسطي في اوساط الناس..
تفاصيل ص٣

خالل زيارة يحيى صالح لمقره.. 

الحزب الشيوعي اللبناني يدعو لوقف العدوان على اليمن

قــام عضو اللجنة العامة للمؤتمر  
الشعبي العام األستاذ يحيى محمد 
عبدالله صالح بزيارة -الخميس- إلى مقر الحزب 
الشيوعي اللبناني لتقديم التهنئة بمناسبة عيد 
المقاومة والتحرير.  وكــان في استقباله وفد 
قيادي برئاسة األمين العام الرفيق حنا غريب. 

ــوضــع الــســيــاســي اليمني  وبــحــث الــجــانــبــان ال
والــعــدوان المستمر على بالدنا، ومــا يتعرض 

له الشعب اليمني من مجازر وحشية يومية 
وانتهاكات فظيعة من ِقَبل القوى المذهبية 
المتطرفة وجماعات القاعدة والقوى المرتبطة 

بها. 
وأكــد الحزب الشيوعي اللبناني على موقفه 
الــداعــي إلــى وقــف الحرب والمجازر والوصول 
إلى دولة ديمقراطية موحدة تضمن الحقوق 

األساسية لكافة مكونات أبناء الشعب اليمني.

اليمن توّجه رسائل لألمين العام لألمم المتحدة ورئيس وأعضاء مجلس األمن واالتحاد األوروبي

نون األمسيات الرمضانية للتعبئة 
ّ

فرسان المؤتمر يدش
لمواجهة العدوان ومناقشة معاناة المواطنين

وسط تفاعل كبير للوسط المؤتمري على مستوى مختلف   
االطر الجغرافية لفروع المؤتمر الشعبي العام بالمراكز 
والدوائر والمديريات والمحافظات، وكذا الهيئات المؤتمرية 
المختلفة وتنفيذًا لتوجيهات قيادة المؤتمر، تنطلق فعاليات 
الخطة التنظيمية الرمضانية، حيث سيتم اقــامــة االمسيات 
الرمضانية الموسعة ألعضاء المؤتمر ومناصريه واحزاب التحالف 

الوطني على مستوى العاصمة والمحافظات وستكرس للوقوف 
أمام العديد من القضايا الوطنية الراهنة وعلى رأسها ما يواجهه 
وطننا من عدوان غاشم مازال يستهدف حياة اليمنيين ويهدم 
البنى التحتية ويواصل مخططه التآمري مستهدفًا منجز الوحدة 

لتقسيم اليمن الى كنتونات.
تفاصيل ص١٠

م وزير الخارجية المهندس  
َّ
سل

هــشــام شــرف عبدالله -أمــس- 
المنسق المقيم لألمم المتحدة للشؤون 
اإلنسانية في اليمن جيمي ماكجولدريك، 
ــى األمــيــن الــعــام لألمم المتحدة  رســالــة إل
ورئيس وأعضاء مجلس األمن، بشأن نتائج 

اللقاء الموسع الذي تم عقده في ٢٣ مايو 
٢٠١٧م بــيــن رئــيــس الـــــوزراء الــدكــتــور 
عبدالعزيز بــن حبتور وعـــدد مــن نــواب 
رئيس الوزراء ووزراء في حكومة اإلنقاذ، مع 
المبعوث الخاص لألمين العام لألمم المتحدة 
إلى اليمن والوفد المرافق له.. جاء ذلك في 

اللقاء الـــذي عقد -أمـــس- وتــنــاول بعض 
المواضيع واألفكار التي عرضها المبعوث 
الخاص والرامية إلى التخفيف من تداعيات 
األزمة اإلنسانية وتجنيب محافظة الحديدة 

أية عملية عدوانية عسكرية..
تفاصيل ص٤

العواضي يدعو المؤتمريين لإللتزام 
بتوجيهات المؤتمر والزعيم

جدد األمين  
ــــــــعــــــــام  ال
ــمــســاعــد للمؤتمر  ل ا
الشعبي العام األستاذ 
ياسر العواضي، التأكيد 
أنــه وكــل المؤتمريين 
مـــع الـــوطـــن فـــي كل 

المراحل.
وقال العواضي في تغريدة على حسابه 
بموقع "تويتر" -السبت: "مؤتمريون مع 
الوطن في كل المراحل، رفاق للزعيم ومعه 

وتحت قيادته".
وأضـــاف: "اللعنة على من بــاع وطنه أو 
رفــاقــه.. أدعــو المؤتمريين الــى االلــتــزام 

بتوجهات المؤتمروالزعيم".

«الميثاق»: مدير عام الترصد الوبائي لـ

اخوان اليمن يهّربون أسلحة السعودية واإلمارات لدعم إرهابيي مصر وليبيا

أكدت مصادر مطلعة أن قيادات حزب االصالح «االخوان المسلمين في  
اليمن» وجهت جناحها العسكري في جبهات مأرب والمخا والجوف وحرض 
وميدي ونهم وغيرها باستهداف القوات المتحالفة مع االمارات والسعودية دون رحمة.

«الميثاق»: إن توجيهات قطرية وتركية تلقتها قيادات االخوان  وقالت المصادر لـ
المسلمين المقاتلة ضمن تحالف العدوان ضد اليمن، قضت باستهداف القوات 
العسكرية االماراتية والسودانية وغيرها لتخفيف الضغط التي تفرضه السعودية 
ومصر على دولة قطر.. وأوضحت المصادر أن االخوان المسلمين في جبهات مأرب 
وتعز ونهم وميدي وشبوة وغيرها يقومون باستهداف القوى المتحالفة مع االمارات 

بالتصفية، كما يحدث اآلن مع القوات السودانية أو الحراك االنفصالي.

وكشفت المصادر عن قيام جماعة االخوان في اليمن بنهب األسلحة التي تتلقاها 
من السعودية واالمارات وتصديرها عبر قوارب وسفن تتبع قراصنة صوماليين الى 
مصر وليبيا. وأكدت أن أسلحة ثقيلة ومتوسطة وخفيفة اضافة الى ذخائر وكذلك 
أدوية ومستلزمات طبية تقوم قيادات االخوان في مأرب وعدن وتعز ولحج والرياض 
والدوحة -وبالتنسيق مع القوات البحرية الموالية للفار هادي- بنقل تلك االسلحة 

بشكل دائم لتزويد الجماعات اإلرهابية في مصر وليبيا تحديدًا.
وقالت المصادر: إن تنظيم االخوان يقوم مع قطر وتركيا باستنزاف السعودية 
واالمارات عسكريًا وماديًا، ويتخذ من المحافظات المحتلة مراكز لتهريب األسلحة 

لتزويد الجماعات اإلرهابية في دول عربية ومختلف دول العالم بتواطؤ دولي.

أمير قطر يتحدى ويرد على التحريض السعودي بتهنئة الرئيس اإليراني
ــدول الخليج وتحديدًا   في تحٍد ل

ــة قطر  للسعودية هّنأ أمير دول
تميم بــن حــمــد آل ثــانــي، الــرئــيــس اإليــرانــي 
المنتخب حسن روحاني بفوزه برئاسة البالد 
لـــدورة ثانية عقب االنــتــخــابــات الــتــي جرت 
فــي مايو الــجــاري وبحث آخــر الــتــطــورات في 
المنطقة.. وأكد الرئيس روحاني، خالل االتصال 
وبحسب موقع الرئاسة، أن جميع الشروط 

مواتية لتوسيع أفق التعاون بين إيران وقطر بالمجاالت السياسية 
واالقتصادية وضرورة تقوية العالقات الثنائية بين البلدين".

وأكــد أمير قطر من جانبه، على "ضــرورة 
توسيع العالقات الثنائية خاصة مع عدم وجود 
أي عائق أمام تطويرها"، قائًال: إن المفاوضات 
هــي الــطــريــق الــوحــيــد لــحــل الــمــشــكــالت في 

المنطقة.
الجدير بالذكر أن أمير قطر تعّمد بهذه 
التهنئة إيصال رسالة قوية للسعودية ومن 
تحالف معها بأنه أقوى من أي مؤامرات تستهدف 
ات السعودية أو البقاء  دولته وأنه في الوقت ذاته غير مستعد للخنوع إلمالء

تحت الخيمة المهترئة لما يسمى مجلس التعاون الخليجي..

ئ شعبنا العظيم بحلول رمضان ويدعو 
ّ
المؤتمر يهن

إلى مزيد من التكافل والتراحم والصمود
أ المؤتمر الشعبي العام كافة أبناء شعبنا اليمني العظيم   هنَّ

وجميع أبناء األمتين العربية واإلسالمية بمناسبة حلول شهر 
رمضان المبارك الذي يحل على بالدنا وشعبنا وللسنة الثالثة على التوالي 
وهو يواجه عدوانًا همجيًا وحصارًا جائرًا من قبل تحالف العدوان بقيادة 
السعودية وأمام مرأى ومسمع المجتمع الدولي. مثمنًا ثبات وصمود كل 
ابناء الشعب الصابر والصامد في مواجهة كل هذه الوحشية والهمجية 
بوعي واحتساب ووحدة صف وحرص على أداء المسئوليات والمهام العامة 

والخاصة تحت أسوأ الظروف االقتصادية والمعيشية.
داعيًا الى المزيد من التعاون والتكافل والبذل والتراحم واستغالل الشهر 
الفضيل لتعظيم وتعميق قيم ومبادئ االسالم بما يجسد قيم التسامح 
والتصالح والتعاضد المجتمعي وبما يحفظ دماء اليمنيين ويصون منجزات 

الثورة والجمهورية والوحدة.
وشــدد المؤتمر -في بيان صــادر بالمناسبة- على أن يكون اعضاؤه 
وحلفاؤه وأنصاره في صدارة المبادرين الى فعل الخير وضرب أروع األمثال 
ى الزعيم 

َ
ط

ُ
في الثبات والحفاظ على وحدة الصف والتآخي والسير على خ

علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية األسبق رئيس المؤتمر الشعبي 
العام- وفي الوقت الذي شد المؤتمر الشعبي العام على أيادي األبطال 
الميامين رجال الرجال من أبناء القوات المسلحة واألمن واللجان الشعبية 
والمتطوعين المرابطين في مختلف الجبهات للذود عن حياض الوطن 
وسيادته واستقالله، فقد دعا أولئك الذي التحقوا بركب تحالف العدوان الى 

أن يراجعوا أنفسهم ويكفوا أذاهم ويصوموا عن دماء اليمنيين.
تفاصيل صـ٤

اليمنيون يستقبلون رمضان 
بصمود يترقب فجر االنتصار

استقبل الشعب اليمني شهر رمــضــان الــمــبــارك بنفس  
الطقوس وبنفس الشموخ واإلباء وعزة النفس، واالصرار 
على أن يعيشوا حياة حرة كريمة أو يموتوا مرفوعي الرأس دون أن 
يفرطوا بوطنهم.. تكتض شوارع العاصمة صنعاء وبقية المدن بالناس 
المتسوقين أو المتجولين بثقة الرجال الكبار والنساء الماجدات غير 
مكترثين بأوجاعهم وما أكثرها وما يزالون يقفون كجبال اليمن بشموخ 
في إصرار على هزيمة العدوان والتضحية بالغالي والنفيس من أجل 

انتصار إرادة الشعب اليمني.
ترتدي مدن وقرى اليمن السواد للعام الثالث حزنًا على عشرات اآلالف 

تلوا غدرًا من قبل السعودية.. 
ُ
من فلذات األكباد الذين ق

تفاصيل ص٨

مصادر: قطر وجهت االخوان باستهداف قوات السعودية واإلمارات والسودان في اليمن
قوات بحرية تابعة لهادي متواطئة في تهريب األسلحة

في جلسة مفتوحة وأخرى مغلقة

الوضع السياسي واإلنساني في اليمن على طاولة مجلس األمن
يعقد مجلس األمــن الدولي الثالثاء المقبل جلسة  

بشأن الوضع في اليمن حيث يستمع إلى إحاطتين من 
المبعوث األممي الخاص لليمن إسماعيل ولد الشيخ ومن رئيس 
مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية ال ستيفن أوبراين ، وستكون  
جلسة المجلس مفتوحة على أن تعقد بعدها مباشرة جلسة 
مشاورات مغلقة. ووفقًا لنشرة صدرت عن منظمة «تقرير 
مجلس األمن»: «قد ينظر أعضاء المجلس أيضًا في امكانية 
بحث توسيع إطار المحادثات السياسية وكيفية تغييرها».  
تفاصيل ص٤

ون حساباتهم على أجساد القوات السودانية الغازية
ُّ

اليمنيون يصف
أكدت مصادر مطلعة أن خسائر الجيش  

السوداني المشاركة في العدوان على 
اليمن تتزايد يومًا بعد يوم في مختلف الجبهات، 
حيث لم تكن مذبحة ميدي التي سقط فيها أكثر من 
٨٣ ضابطًا وجنديًا بين قتيل وجريح هي األسوأ.. بل 
إن هناك مذابح يومية تتعرض لها قوات الجنجاويد 
من قبل الجيش واللجان الشعبية، اضافة الى القوات 
اإلمــاراتــيــة والــحــراك االنفصالي. وقــالــت المصادر 
«الميثاق»: إن أخــطــارًا حقيقية تواجه القوات  لـ
الغازية السودانية في مختلف الجبهات وخصوصًا 
من قبل األطراف اليمنية المتصارعة حيث يطبق 
المجندون الجدد عمليات القنص على أجساد قوات 

الجنجاويد في ظاهرة تزداد انتشارًا يومًا بعد آخر 
وتظهر مدى ما يكنه اليمنيون من حقد وكراهية 
للمرتزقة السودانيين الــذيــن يدنسون أرضهم 
 الى أن 

ً
الطاهرة ويقتلون أبناءهم دون سبب.. مشيرة

األطراف اليمنية تصفي حساباتها في المواجهات 
العسكرية على رؤوس المرتزقة السودانيين، في 
تكرار لنفس االساليب التي استخدمها اليمنيون 
 
ً
في نضالهم التحرري ضد الغزاة األتراك. منّوهة
الى أن وضع القوات السودانية يزداد سواًء بعد 
دخول االخــوان المسلمين في اللعبة حيث يتم 
استهدافهم تنفيذًا لتوجيهات قطرية وانتقامًا 

من السعودية.
تفاصيل ص١١


