
أخطر جريمة إرهابية 
في تاريخ اليمن 

لقاء الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية األسبق رئيس المؤتمر  
الشعبي العام- بالقيادات اإلعالمية المؤتمرية وحديثه إليهم -يوم الجمعة- 
في معانيه ومضامينه يحمل دالالت وأبعادًا تختزل الموقف والدور والتأثير الوطني 
اليمني المجسد في تحرك المؤتمر قيادة وقواعد، جماهير وأنصارًا، متصدرًا صفوف 
شعبه في مواجهة التحديات واألخطار الخارجية والداخلية المستهدفة اليمن وسيادته 
ووحدته واستقالله ونهجه الديمقراطي التعددي ومتطلبات التنمية والبناء والتطور 
الشامل بشكل عام، وفي تصديه للعدوان اإلجرامي الوحشي الغاشم المستمر الذي 
يشنه التحالف السعودي االقليمي والدولي على شعب حضاري مسالم عريق وعظيم 

للعام الثالث.
وهذا يخلص بنا الى حقيقة أن المؤتمر الشعبي العام كان وسيظل التنظيم الوطني 
الرائد -وهو في السلطة متحمًال مسئولية قيادة اليمن الوطن والشعب، وهو خارجها 
بعد تسليمها بإرادته سلميًا حقنًا لدماء ابنائه وحفاظًا على وحدتهم ومكتسباتهم 
وإنجازاتهم الوطنية الكبرى السياسية واالقتصادية والعسكرية واألمنية في مختلف 
مراحل نضالهم وكفاحهم المعاصر المتجلي في انتصار الثورة اليمنية «٢٦ سبتمبر 
و١٤ أكتوبر» وأهدافها المتمثلة في ترسيخ النظام الجمهوري واالستقالل وإعادة 
توحيد الوطن أرضًا وإنسانًا.. واليوم يتصدى للحرب السعودية العدوانية القذرة والشاملة 
والحاقدة والتي يحاولون عبرها عبثًا تدمير اليمن وإبادة ابنائه وتقسيمه الى كيانات 
مناطقية وقبلية وطائفية ومذهبية ضعيفة ومتناحرة في مخططات مشاريع الفوضى 
التي تسعى قوى الهيمنة الدولية الى فرضها على المنطقة العربية بأدواتها المتمثلة في 
النظام االستبدادي السعودي وجيشه اإلرهابي الوهابي وبعض األنظمة الخليجية والتي 
يمثل فيها العدوان على اليمن نموذجًا صارخًا وفاضحًا لهذه المخططات فقد اجتمع فيه 
العدوان المباشر واستخدام اإلرهاب والقوى العميلة والمرتزقة الداخليين والخارجيين 
والذين لم يحصدوا طوال أكثر من عامين إّال الفشل الذريع بفضل صمود وتصدي كافة 
ابناء الشعب اليمني الشرفاء وفي المقدمة الجيش واللجان الشعبية ومتطوعو القبائل 
الذين بتضحياتهم ودمائهم يصنعون مجدًا جديدًا ُيضاف الى أمجاد اليمانيين التليدة..
ات قيادات هذا الحزب  وهنا تكمن األهمية الكبرى لكل الفعاليات المؤتمرية ولقاء
الوطني الرائد في العاصمة والمحافظات والمديريات وعلى مختلف مستويات مكونات 
ات الزعيم علي  المؤتمر الشعبي العام وصوًال الى قمة الهرم المؤتمري المتمثلة في لقاء
عبدالله صالح منذ بداية العدوان وحتى اليوم، والتي جميعها يتجاوز خطابها المتطلبات 
التنظيمية التعبوية لمواجهة العدوان الى كافة ابناء اليمن من أجل المزيد من التراحم 
والتضامن والتالحم في مواجهة الظروف واألوضاع الكارثية الناجمة عن بشاعة وحقد 

العدوان السعودي والحصار الجائر.
في هذا السياق جدد الزعيم في حديثه لقيادة االعالم المؤتمري دعوته الى الحوار 
والتالقي بين كافة المكونات اليمنية، ومع من شن هذا العدوان ويفرض حصارًا وحربًا 
اقتصادية إجرامية قذرة على الشعب والمقصود هنا النظام السعودي الذي بيده القرار 
إليقاف كل ذلك.. أما اليمن فيده كانت ومازالت ممدودة -رغم الجراح- للحوار والسالم 
الندي المتكافئ الذي يصب باتجاه أمن واستقرار اليمن ومنطقة شبه الجزيرة والخليج 

ومحيطه الجغرافي والبشرية كلها.
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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 

الحاضر والمستقبل..
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تفاصيل ص١١«الميثاق الوطني» الحلقة ٤

كلمة 

حديث الحوار والسالم

الزعيم علي عبدالله صـالح في حديث  للقيادات االعالمية للمؤتمر:

جريمـة جـامـع الرئاسة استهدفت اغتيال وطن وشعب

قال الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية األسبق رئيس المؤتمر الشعبي  
العام- إن تفجير مسجد دار الرئاسة في الـ ٣ من يونيو ٢٠١١م، جاء بعد حادثة جمعة 
الكرامة التي دّبرها االخوان المسلمون واهتموا بها وأرادوا إلصاق التهمة باألجهزة األمنية وبالنظام، 

وهذا أوصلهم إلى ما وصلوا إليه من تفجير الجامع في أّول جمعة من رجب.
وأكد الزعيم علي عبدالله صالح -في لقاء صحفي مع القيادات اإلعالمية للمؤتمر- أن تفجير 

مسجد الرئاسة كان حدثًا خطيرًا، ولم يكن يستهدف شخص علي عبدالله صالح أو القيادة 
السياسية والبرلمانية والحكومية ولكن استهدف وطنًا.

وأوضح أن تفجير مسجد الرئاسة وغيرها من الجوامع تم بتخطيط وبرمجة وأجندة لحركة 
اإلخوان المسلمين على رأسها الجناح العسكري القبلي في رأس هرم تنظيم حزب اإلصالح.

تفاصيل اللقاء ص٢-٣

سنطالب بتسليم قائد الجناح القبلي العسكري الموجود في اسطنبول لمحاكمته كمجرم اغتال عددًا من الشخصيات السياسية

حاك ضد النظام القطري بقيادة حمد آل ثاني
ُ

اليمن كشف مؤامرة انقالبية كانت ت

ميناء الحديدة تابع للجمهورية اليمنية.. والمطالبة بوضعه تحت الوصاية مرفوضة

نحرص على سالمة المالحة الدولية.. والعدوان ومرتزقته هم من يهددون باب المندب

اتفقنا واستفتينا على دستور الجمهــورية اليمنية.. ولن نسمح باالنفصال

صامدون بثبات في وجه العدوان وننتظر الشهادة منذ ثورة «٢٦ سبتمبر»

نتمسك بإيقاف الحرب ووقف العدوان وإنهاء الحصار ورفع اسم اليمن من تحت البند السابع ودفع التعويضات للشعب وانسحاب الغزاة من اليمن

ل قبح العدوان سّوق للمغالطات واألكاذيب وجمَّ

ولد الشيخ.. سمسار النظام السعودي!!
األزمة الخليجية هل تنتهي باإلطاحة بأمير قطر ؟!  الوفيات ترتفع إلى ٦٥٦ وأكثر من ٨٢٫٠٠٠ إصابة

مساجد صنعاء كارثة «الكوليرا»
حزينة في 

ليالي رمضان
اإلرهاب

«هادي» والسيرة الدموية لـ

فرسان المؤتمر يستنفرون لكسر صلف العدوان ومرتزقته

 مؤتمـر الحديـدة: لن نسمح باالنجرار إلى الفتن مؤتمر المحويت: سننقذ اليمن من التمزق والتدمير مؤتمر العاصمة: المؤتمر حزب الوطن الكبير

 مؤتمريو ذمار: سيظل أبناء ذمار في طليعة المدافعين عن الوطن مؤتمريو مديرية شعوب يجددون الصمود والتحدي لمواجهة العدوان واإلرهاب مؤتمر الحيمة الداخلية يدعو لمزيد من االصطفاف ضد العدوان
 مؤتمر حجة: إرادة الشعب لن تنكسر أمام العدوان مؤتمريو الجوف يتعهدون بطرد الغزاة ويطالبون بإلغاء االزدواجية في مؤسسات الدولة

عقدت اجتماعًا لها برئاسة الزوكا

األمانة العامة للمؤتمر تناقش التطورات على الصعيدين الوطني والتنظيمي
الزوكا: سنقاوم العدوان واإلرهاب وسندافع ببسالة عن الثوابت الوطنية
األمانة العامة تشدد على أهمية تجسيد الشراكة الوطنية وتنفيذ كافة االتفاقات بين المؤتمر وأنصار الله
التأكيد على قيام مؤسسات الدولة بمسئولياتها تجاه المواطنين

رأس األمين العام للمؤتمر الشعبي العام األستاذ عارف عوض  
الزوكا اجتماعًا لألمانة العامة -االسبوع الماضي- خصص لمناقشة 

التطورات على الصعيدين الوطني والتنظيمي.
وفي بداية االجتماع نقل األمين العام الى االمانة العامة تحيات الزعيم 
علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية األسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام 
بحلول شهر رمضان المبارك ،وحثه لألمانة العامة على بذل المزيد من 

الجهود وتنفيذ خطة عملها على المستويين السياسي والتنظيمي وبما 
يجسد توجهات المؤتمر الوطنية ومواقفه في مواجهة العدوان الخارجي 
ومرتزقته ،ونهجه الميثاقي القائم على الوسطية واالعتدال. وقدم الزوكا 
شرحًا مستفيضًا للتطورات على الصعيد الوطني واستمرار عدوان التحالف 

الذي تقوده السعودية في ارتكاب جرائمه بحق الشعب اليمني..
تفاصيل ص٤

حكماء وعقالء اليمن يلتقون 
اليوم في العاصمة صنعاء

كتب/أحمد غيالن

تشهد العاصمة اليمنية صنعاء -اليوم- لقاًء موسعًا لحكماء وعقالء  
اليمن تحت شعار «وحدة وإخاء» بحضور كبير من النخب السياسية 
واالجتماعية والثقافية التي توافدت على العاصمة من عموم محافظات 

ومديريات اليمن ، ومن مختلف القوى السياسية والفئات االجتماعية .
وعلمت «الميثاق» أن أهداف اللقاء تتركز في التأكيد على تعزيز اإلخاء ووحدة 
الصف الوطني ورفض محاوالت النيل من الجبهة الداخلية والتأكيد على األولوية 
ات التي تعزز الصمود  المطلقة لمواجهة العدوان، ودراسة الخطوات واإلجراء
والثبات وترفع من مستوى األداء في مواجهة العدوان الهمجي الذي تقوده 

السعودية ضد اليمن ضمن تحالف يشمل ١٧ دولة منذ ٢٦ مارس ٢٠١٥م.
وفي حين أكدت مصادر «الميثاق» بدء توافد المدعوين للقاء من مختلف 
المحافظات ، تؤكد الوثائق التحضيرية أن اللقاء سيناقش جملة من القضايا 
الوطنية العاجلة ، ومن المتوقع أن يخرج لقاء العاشر من رمضان لحكماء وعفالء 
اليمن بوثيقة وطنية تاريخية تستوعب متغيرات المرحلة وأولوياتها ، وتعزز 
من وحدة الصف الوطني ، لما من شأنه استمرارية الصمود والتغلب على آثار 

العدوان والحصار والتآمر القائم على اليمن .

مجلس األمن يدعو لوقف فوري للقتال في اليمن
أعـــرب مجلس األمـــن الـــدولـــي، عن  

"القلق الشديد إزاء تداعيات األوضاع 
اإلنسانية المدمرة على السكان في اليمن وكذلك 
إزاء انتشار وباء الكوليرا"، داعيًا إلى وقف فوري 

للقتال في البالد.
ــى "الوقف  ودعــا المجلس أطـــراف الــصــراع إل
الــفــوري للقتال والسماح بــوصــول المساعدات 
اإلنسانية والــوقــود لجميع اليمنيين في كافة 

أرجاء البالد".
ــك فــي تصريحات للصحفيين بمقر  جــاء ذل
المنظمة األممية أدلى بها رئيس مجلس األمن 
السفير إلبيو روســيــلــي، عقب انــتــهــاء جلسة 
مشاورات مغلقة للمجلس حول الوضع في اليمن 

ُعقدت الثالثاء.
وقال روسيلي -وهو مندوب أوروغواي الدائم 
لدى األمم المتحدة: إن أعضاء المجلس "حذروا من 
أن الوضع اإلنساني المدمر سيستمر في اليمن في 
حالة عدم التوصل إلى اتفاق بين أطراف الصراع".

وأضــاف: "نحن قلقون بشدة إزاء التداعيات 
المدمرة للوضع اإلنساني على المدنيين وأيضًا 

إزاء انتشار وباء الكوليرا في البالد".
وتابع روسيلي: "أعــضــاء المجلس يشجعون 
أطــــراف الـــصـــراع عــلــى االنـــخـــراط إيــجــابــيــًا في 
المفاوضات ويؤكدون التزامهم بسيادة اليمن 
ووحــدة أراضيه".. وأكد السفير، إلبيو روسيلي 
أن أعضاء المجلس أعربوا خالل جلستهم المغلقة 
عن الدعم الكامل للجهود الحثيثة التي يبذلها 
مبعوث األمــم المتحدة إسماعيل ولــد الشيخ 

أحمد.
وُعقدت جلسة المشاورات المغلقة عقب انتهاء 
رست 

ُ
جلسة مفتوحة للمجلس في ذات اليوم ك

لمناقشة األوضاع اإلنسانية في اليمن الذي يشهد 
حربًا منذ أكثر من عامين، واستمع خاللها أعضاء 
المجلس إلفادتين من وكيل األمين العام للشئون 
اإلنسانية ومنسق اإلغاثة الطارئة "ستيفن أوبراين"، 

والمبعوث األممي إسماعيل ولد الشيخ.

العواضي: سيظل المؤتمر 
منارة لالعتدال والوسطية

قتبست 
ُ
د.أبو حليقة: أهداف وأفكار المؤتمر ا
من صلب الشريعة اإلسالمية السمحاء

د.نجيب العجي: متمسكون 
بمضامين وروح الميثاق الوطني

حازب: الشعب اليمني هزم 
العدوان بصموده وثباته

ن المؤتمر الشعبي العام أمسياته الرمضانية في فروعه بالمحافظات والمديريات والدوائر  
ّ

دش
تنفيذًا لتوجيهات الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس المؤتمر- ولخطة العمل التنظيمي التي 

أقرتها األمانة العامة للمؤتمر للعام ٢٠١٧م.
وأكد فرسان المؤتمر في أمسياتهم الرمضانية على التمسك بمضامين وروح الميثاق الوطني ومواصلة 

مواجهة صلف وإرهاب العدوان بقيادة السعودية. وتحث برامج األمسيات الناس على اغتنام الشهر الفضيل 
للتالحم والتراحم ومزيد من رص الصفوف في مواجهة العدوان واإلرهاب، واالبتعاد عن المناكفات والحفاظ 
على وحدة الجبهة الداخلية وتفقد أحوال الفقراء والمساكين وأسر الشهداء والجرحى. كما تؤكد الكلمات 
المشاركة في األمسيات على التفاعل مع كل موجهات العمل التنظيمية الرامية الى تعزيز لحمة التآخي 

ونشر قيم المحبة والتسامح والسالم وتعزيز ُعرى التواصل والتفاعل الجماهيري لما يخدم المصلحة 
العامة ويطور من جهود العمل المجتمعي.. مع االهتمام التام بتنشيط عملية االنتساب واالستقطاب بما 

يتناسب مع إقبال الناس وخصوصًا الشباب لاللتحاق بالمؤتمر الشعبي العام.
تفاصيل ص٧-٨-٩

عناصر اإلجرام تواصل استهداف قيادات المؤتمر
المؤتمر: الجرائم لن تثنينا عن مواجهة اإلرهاب

ــغــدر واإلرهــــاب   تــواصــل عــنــاصــر ال
استهداف قيادات واعضاء المؤتمر 
الشعبي الــعــام انتقامًا منهم على مواقفهم 
الوطنية المشرفة وموقفهم الثابت الحريص 
على التصدي ألفكار الغلو والتطرف والفتنة أيًا 

كان مصدرها.
مساء الجمعة الماضي أقدمت العناصر اإلرهابية 
على اغتيال القيادي المؤتمري علي عبيد بامعبد 
-عضو قيادة فرع المؤتمر بمحافظة حضرموت 
رعت في سيارته.

ُ
الوادي والصحراء- بعبوة ناسفة ز

وفي العاصمة صنعاء اغتالت عناصر مسلحة 
القيادي المؤتمر عبدالله احمد األجرب -مدير 
مكتب التربية ببني ضبيان- وهو بين أهله، وقد 

الذ القتلة بالفرار.
ونجا القيادي المؤتمري -نائب رئيس دائرة 
الشباب والطالب بالمؤتمر- الشيخ حاشد أبو 
شوارب، من محاولة اغتيال، حيث أقدم مسلحون 
مجهولون -الثالثاء الماضي- على إطالق وابل من 

الرصاص على منزله بالعاصمة..
تفاصيل صـ٤

ماليين اليمنيين يصارعون الثالوث المرعب 
«العدوان والجوع واألمراض» 

تتفاقم المعاناة اإلنسانية في اليمن يومًا بعد يوم  
جراء استمرار العدوان الغاشم والحصار الجائر على 
الشعب اليمني الذي أصبح يواجه كارثة متعددة األوجه وحيدًا 
في ظل خذالن عربي وإسالمي لماليين اليمنيين، والتخلي عنهم 
«العدوان والجوع  وتركهم يواجهون الثالوث المرعب المتمثل بـ
واألمـــراض» دون اكــتــراث.. وأمــام التفشي الفظيع لألمراض 
وانهيار المؤسسات الصحية، وجهت وزارة الصحة العامة من 
جديد نداء استغاثة انسانية عاجًال للمنظمات الدولية ورجال 
المال واألعمال في الداخل والخارج تناشدهم فيه المسارعة إلى 
توفير االدوية والمستلزمات الطبية الخاصة باالمراض المزمنة.

وقال وكيل وزارة الصحة د.ناصر العرجلي: إن اطالق هذا النداء 
يأتي لتالفي كارثة وشيكة قد يموت فيها عشرات اآلالف من 

المصابين باالمراض المزمنة في اليمن الذي يتعرض لعدوان 
وحصار شامل منذ اكثر من عامين في ظل انعدام االدويــة 
والمحاليل الطبية المراض الكلى وزارعي الكلى والقلب والسكري 
والكبد والــســرطــان، مــا جعل عــشــرات اآلالف مــن المصابين 
يواجهون خطر الموت المحقق الى جانب وباء الكوليرا الذي 
انتشر موخرًا، وهو ما سيكون بمثابة وصمة عار في جبين 

االنسانية ونقطة سوداء في التاريخ البشري.
متمنيًا قيام المؤسسات الدولية االنسانية -وفي مقدمتها االمم 
المتحدة- بمسئولياتها االخالقية واالنسانية ازاء الوضع االنساني 
المتدهور الــذي يعانيه الشعب اليمني واستمرار منع دخول 
االدوية والمحاليل الطبية الى البالد في جريمة ابادة جماعية بحق 

ها. اليمنيين دون ان يحرك المجتمع الدولي ساكنًا ازاء

في سخرية جديدة من سلمان

الجنود القطريون يدافعون عن 
حدود السعودية!

أعلنت وزارة الدفاع القطرية -السبت- عن اصابة ٦ من جنودها على  
الحدود الجنوبية للسعودية والذين يشاركون ضمن تحالف العدوان الذي 
تقوده السعودية ضد اليمن.. وجاء إعالن الدفاع القطري في الوقت الذي تتعرض 
الحدود القطرية السعودية لتبادل إطالق النار بين القوات العسكرية للبلدين على 

خلفية األزمة السياسية المتفاقمة بين الرياض والدوحة.
وعدَّ مراقبون سياسيون أن إعالن وزارة الدفاع القطري عن اصابة ٦ من جنودها 
في حدود السعودية الجنوبية جاء بهدف السخرية من السعودية والملك سلمان 
تحديدًا وإظهاره أمام العالم بالحاكم العاجز عن حماية حدود بالده التي يدافع 
الجيش القطري عنها. الجدير بالذكر أن قطر والبحرين واإلمــارات تشارك منذ 

مارس ٢٠١٥م بقوات عسكرية ضمن تحالف العدوان على اليمن.

 على حكومة اإلنقاذ أن تحل مشاكلها االقتصادية وتصرف مرتبات الموظفين أوجدنا مخزونًا استراتيجيًا من الصواريخ ولن تطاله طائرات العدوان


