
نائب رئي�س التحرير

يحيى علي نوري

مديرو التحرير

عبدالولي املذابي- توفيق عثمان الشرعبي
أحمـد الرمعــي

�سكرتري التحرير

نجيب شجاع الدين
ال�سكرتري الفني

عبداملجيد البحريي

ال�سرتاكات والعالنات يتفق ب�ساأنها مع الإدارة

أسعار االشرتاكات:
¿ ال�سركات وامل�ؤ�س�سات الأجنبية »200«دولر

¿  ال�سركات وامل�ؤ�س�سات اليمنية »500«ريال

العنوان:
اجلمه�رية اليمنية - �سنعاء- منطقة ع�سر اأمام 

م�ست�سفى �سبال�س متفرع من �سارع الزبريي..

تليف�ن: )466128-466129(

فاك�س: )208933(- �س.ب: )3777(

م على
ّ

المخاطر المحدقة بالوطن تحت
 الوحدويين شد عزائمهم لمواجهة االنفصال

قبائل حمير ومذحج وكندة وذي يزن 
سيلحقون الهزائم بالعدوان ومرتزقته

على َمْن يعملون على تمزيق النسيج 
االجتماعي إدراك أن خططهم ستبوء بالفشل

الزعيم يوّجه رسالة للعمالء ويدعو لمواجهة مخطط االنفصال
العدوان الذي تتعرض له بالدنا أرضًا وإنسانًا يفرض على كل يمني حّر المزيد من الصمود

العدوان الغاش��م والهمجي الذي تتعّرض 
ل��ه بالدنا أرضًا وإنس��انًا، وما نت��ج عنه من 
ك��وارث ومآٍس، وآالم وأح��زان، تفرض على 
كل يمن��ي ُح��ّر ش��ريف، وعلى وج��ه الخصوص 
أبناء القوات المسلحة واألمن واللجان الشعبية، 
المزيد م��ن الصمود والتصّدي له��ذا العدوان 
الديني��ة  الِقي��م  كل  م��ن  المتج��ّرد  البرب��ري 
واألخالقي��ة واإلنس��انية، وأن ال يتهاون��وا ف��ي 
ته.. 

ّ
الدف��اع عن وطنهم وكرامة ش��عبهم وعز

وأن يكون ش��عارهم النصر أو الشهادة، وأن ال 
يستسلموا لقوات العدوان الغازية والمرتزقة 
والعمالء الذين يري��دون تدنيس أرض الوطن 
الطاه��رة وتمكي��ن الغ��زاة والطامعي��ن م��ن 
احتالل الوطن وانتهاك س��يادته واس��تقالله، 
واالستبس��ال  بالصالب��ة  الجمي��ع  ��ى 

ّ
يتحل وأن 

وبالمزي��د م��ن الثب��ات واإلص��رار عل��ى إلحاق 
الهزيم��ة بقوى الغ��زو والع��دوان، وأن يضعوا 
ص��َب أعينهم أنه في حال��ة الوهن والتراجع أو 

ُ
ن

االستس��الم فس��يكون مصيرهم نفس مصير 
بحوا وقتلوا تعزيرًا في موزع، 

ُ
زمالئهم الذين ذ

طعت 
ُ

وكم��ا حصل لزمالئهم في ع��دن الذين ق
صل��ت ع��ن أجس��ادهم، وكذل��ك 

ُ
أعناقه��م وف

بحوا في حضرموت 
ُ
ماحدث لزمالئهم الذي��ن ذ

وقتل��وا وس��حلوا في أبي��ن على مرأى ومس��مع 
الجميع، وأخيرًا ما حصل لألبطال المقاتلين في 
معسكر خالد بن الوليد من تنكيل وإهانة.. ثم 

دفنهم أحياء.

إن المآسي المتكّررة لتلك الممارسات الالإنسانية وغير 
األخالقية الشك أنها تدمي القلوب، وأنها تركت جراحًا وآالمًا 
عميقة في نفوس كل أسرة وكل أب وكل أم وكل ولد في 
هذا الوطن الجريح، ألنها ممارسات يعجز اللسان عن وصف 
بشاعتها وحقد مرتكبيها، وهو ماُيحتم على شعبنا اليمني 

العظيم واألبي - بكل فئاته وشرائحه - أن يقتص من أولئك 
القتلة السفاحين الذين يتلذذون بقتل إخوانهم اليمنيين 
إرضاًء لشهواتهم ونزعتهم للسلطة ولو على جماجم وأشالء 
اليمنيين سواًء من الرجال والنساء أو األطفال وكبار السن، 
وإصرارهم على تمزيق الوطن وتجزئته انتقامًا منهم لما 
لحق بمشروعهم التآمري االنفصالي من فشل ذريع عام 
1994م وِلما لحق بهم وبأسيادهم ومن دعمهم ومّولهم 
من هزيمة نكراء على يد أبطال القوات المسلحة واألمن 
وكل أبناء الشعب اليمني الُحّر في الشمال والجنوب وفي 
الشرق والغرب، فيحاولون اآلن إعادة الكّرة بدفع وتخطيط 
وتمويل من أسيادهم الذين مّولوهم في عام 1994م، كون 
تلك الهزيمة النكراء مازالت عالقة في أذهانهم وساكنة في 
نفوسهم، مصحوبة بالحقد الدفين الذي يحملونه ضد شعبنا 

اليمني العظيم الذي تجّرع على يد بقايا االستعمار والعمالء 
الويالت والمذابح والمجازر طيلة تاريخ حكمهم األسود 

طهم على مقدرات الشعب والوطن.
ّ
وتسل

إن أبناء شعبنا اليمني العظيم يدركون جيدًا أن محاوالت 
تلك العناصر تدفعهم إليها الدوائر اإلستخباراتية وتمّولهم 
األنظمة المعادية لليمن واليمنيين، لشق الصف الوطني، 
وإصرارهم على تعميق الجراح وزرع الثأرات بين اليمنيين 
والتي سيظل يعاني منها الوطن عشرات السنين.. بل ومئات 
السنين، ألنها بالفعل جراحات غائرة.. وثأرات عنيفة ستأكل 

األخضر واليابس، وستحّول حياة اليمنيين إلى جحيم.
إن المخاطر الماثلة والمحدقة بالوطن وبوحدته وسيادته 
واستقالله ونظامه الجمهوري الشوروي الديمقراطي.. 
��اع انتصارات  حتم على ك��ل الوحدويين اليمنيين ُص��نَّ

ُ
ت

سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر ومايو، أن يشّمروا عن سواعدهم 
ويشحذوا همتهم ويشّدوا من عزائمهم لمواجهة المشروع 
االنفصالي التآمري على الوطن، سواًء من خالل توحيد الجبهة 
الداخلية أو تعزيز جبهات الصد والتصّدي للعدوان وجحافله 
من المرتزقة والغزاة والعمالء وقادتهم الذين يريدون بيع 
الوطن بثمن بخس إلشباع نهمهم وحبهم للمال والسلطة 
ولو على حساب كرامتهم وعرضهم وشرفهم -إن كان 
بقي لديهم ثمة شرف - والذين ارتضوا أن يتجّردوا عن 
وا عن ش��رف الحفاظ على وطن 

ّ
انتمائهم الوطني وتخل

سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر ومايو..
وعلى أولئك الذين يعملون من أجل تمزيق الوطن وتفكيك 
النسيج االجتماعي لشعبنا اليمني العظيم أن يدركوا أن كل 
خططهم ستبوء بالفشل، وأن مؤامراتهم ستتحطم على 

صخرة صمود ووعي الجماهير اليمنية العظيمة التي تأبى 
الذلة والمهانة واالنكسار.. وأن الجماهير التي صنعت نصر 
الثورة وحافظت عليها، وصنعت نصر االستقالل وطردت 
المستعمر من األرض اليمنية الطاهرة، وحافظت على 
النظام الجمهوري، وتّوجت كل اإلنجازات والمكتسبات 
الوطنية الشامخة بتحقيق الوحدة اليمنية.. ومن ثم الدفاع 
عنها، قادرة على صنع انتصارات أكبر وأقوى وفي مقدمتها 
النصر على ش��راذم االنفصال وبقايا االستعمار.. وإلحاق 
الهزيمة بالعدوان وتلقين الغزاة والمرتزقة والعمالء أقسى 
ال��دروس، وإثبات أن اليمن فعاًل مقبرة الغزاة، وأن قبائل 
حمير ومذحج وكندة وذي يزن بكل أبنائها الشرفاء األحرار، 
لن تفّرط بالثوابت الوطنية التي ناضلت من أجلها والمتمثلة 
في السيادة واالستقالل والنظام الجمهوري والوحدة.. 
ة، وسُتلحق العار كل العار عاجاًل أْم آجاًل 

ّ
والكرامة والعز

بقيادة المرتزقة الذين استمرأوا اإلهانة والذل واالنبطاح 
لألجنبي.

الشعب يعي جيدًا أن العناصر المدفوعة من الدوائر االستخباراتية تسعى بأعمالها لشق الصف الوطني

على الجيش واللجان رفع 
شعار »النصر أو الشهادة« 

لمواجهة العدوان

شعبنا سيقتص من
 القتلة والسفاحين الذين 

يتلذذون بقتل األسرى

سنثبت لمخططي التمزيق أن 
اليمن ستظل مقبرة الغزاة

متابعات العدد:  
)1869(

7/ أغسطس / 2017م  
14/ ذو القعدة / 1438هـ

2االثنين: 

األجهزة األمنية يجب أال تتحول الى أداة قمع وإرهاب في 
يد أي جهاز من أجهزة الدولة أو في يد أي مسئول أيًا كان

الميثاق الوطني

دان مصدر مسؤول في المؤتمر الشعبي العام 
بشدة ال��م��ج��زرة ال��ج��دي��دة التي ارتكبها طيران 
العدوان السعودي باستهداف منزل مواطن في 
مديرية الصفراء وسيارة تقل مواطنين في رازح 
بمحافظة صعدة والتي أدت إلى استشهاد وإصابة 

22 مدنيًا.
وأك����د أن ع�����دوان ال��ت��ح��ال��ف ال����ذي ت��ق��وده 

السعودية ي��واص��ل ارت��ك��اب جرائمه 
الممنهجة وعمليات القتل اليومي 

للمواطنين اليمنيين وخاصة 
األطفال والنساء، مستغاًل 
الصمت الدولي تجاه ما 
ي��رت��ك��ب��ه م���ن ج��رائ��م 
إب����ادة ش��ب��ه ي��وم��ي��ة، 
م���ع���ت���ق���دًا أن ه���ذا 
الصمت يعطيه ضوءًا 

أخ��ض��ر ل��م��واص��ل��ة 
غ����ط����رس����ت����ه 

وصلفه.
وأوضح المصدر 

أن صمت المجتمع 
ال��دول��ي وت��واط��ئ��ه مع 

تحالف ال��ع��دوان ال يمثل 
فضيحة ووص��م��ة ع���ار بحق 

المجتمع الدولي سواًء األمم المتحدة 
عي الدفاع عن الحريات وحقوق  أو ال��دول التي تدَّ
اإلنسان فحسب، بل ويقدم دلياًل على مشاركتهم 
في تحمل المسؤولية الجنائية عن هذه الجرائم 
وما سيترتب عليها من مالحقة ومحاسبة قانونية 

وقضائية أمام المحاكم الدولية مستقباًل.
وق��ال: إن ه��ذه الجرائم التي تستهدف األبرياء 

سيما األطفال والنساء ستضاف إلى قائمة طويلة 
من الجرائم التي ارتكبت على مدى عامين ونيف 
منذ بدء العدوان وشملت مختلف المحافظات حيث 
لم يعد هناك منطقة وال أسرة في اليمن إال وطالها 
 على انعكاسات حصاره 

ً
العدوان السعودي، عالوة

الجائر الذي يعد جريمة إبادة جماعية تماَرس بحق 
الشعب اليمني.

وأك��د المصدر أن��ه لم يعد من خيار 
أمام شعبنا اليمني العظيم إزاء 
هذا الصلف والغطرسة التي 
يمارسها تحالف العدوان 
ال��ذي تقوده السعودية 
سوى الثبات والصمود 
في ظل صمت العالم 
ك�����ون ه�����ذا ال��ث��ب��ات 
والصمود ه��و خيارنا 
ف���ي ال����دف����اع عن 
وطننا وشعبنا 
وم����ق����درات����ن����ا 
وكرامتنا وعزتنا 
التي لن يستطيع 
ال��ع��دوان مهما بلغت 
وح��ش��ي��ت��ه أن ينتصر 

عليها.
وعبر المصدر عن تعازي قيادة 
 بالزعيم علي عبدالله 

ً
المؤتمر الشعبي العام ممثلة

صالح -رئيس الجمهورية األسبق رئيس المؤتمر 
الشعبي العام- ومواساته الحارة ألس��ر الشهداء 
الذين سقطوا جراء قصف طيران العدوان السعودي 
ل��ص��ع��دة وب��ق��ي��ة ال��م��ن��اط��ق ال��ي��م��ن��ي��ة.. وتمنياته 

للمصابين بالشفاء العاجل.

المؤتمر يدين بشدة مجزرة العدوان بصعدة 
ويؤكد أنها لن تزعزع صمود الشعب 

أوضح مصدر مسئول بالمؤتمر الشعبي العام أنه ال صحة لما 
ذكره السفير األمريكي عن اإلشارات اإليجابية لمحسوبين على 
المؤتمر إزاء ما طرحه المبعوث الدولي حول ميناء الحديدة، 
معتبرًا أن ذلك يأتي في إطار الدس إلثارة البلبلة في الصف الوطني 
المواجه للعدوان والرافض للحصار، وال��ذي يتزعمه المؤتمر 

الشعبي العام وأنصار الله.
وقال المصدر -االثنين الماضي- إن األمين العام للمؤتمر الشعبي 

العام هو المخّول بتمثيل المؤتمر في الداخل والخارج والتحّدث 
بإسمه وفقًا للنظام الداخلي للمؤتمر، وليس ألحد آخر حق تمثيل 

 بتفويض من قيادة المؤتمر.
ّ

المؤتمر أو التحّدث باسمه إال
وسخر المصدر من األلفاظ التي تطلقها تلك العناصر التي 
تتحدث باسم مناهضة العدوان وباسم أحزاب ليس لها أي وجود، 
والتي تعد مؤشرًا لتماهي تلك العناصر مع مطابخ تحالف العدوان، 
في إطار عملية االستقطاب السياسي والعسكري التي تجري 

على قدم وساق من ِقبل تحالف العدوان، بغرض إشغال المجتمع 
عن أولوية مواجهة العدوان واستهداف المؤتمر الشعبي العام 
وأنصار الله، كمكّونين أساسيين متحالفين لمواجهة العدوان 
والتصّدي له، ومحاولة إدخال البالد في دوامة الفوضى والصراعات.
داعيًا كافة شرائح المجتمع وقواه إلى أخذ الحيطة والحذر من 
هذه العناصر المأجورة والعميلة، وتفويت الفرصة عليها في 

تنفيذ مخططاتها وبث سمومها.

وصف مصدر مسئول بالدائرة السياسية 
للمؤتمر الشعبي العام التناوالت اإلعالمية عن 
عقد اجتماع لمجلس النواب في محافظة عدن 
بأنه محاولة ابتزاز جديدة للفار عبدربه هادي 
وم��ن معه من المرتزقة التابعين لالخوان 
المسلمين والعناصر ال��ذي��ن ق��ام المؤتمر 
بتطهير نفسه منهم م��ن ال��ذي��ن ارتكبوا 

الفساد وجرائم بحق الوطن.
موضحًا أن مجلس ال��ن��واب يعقد جلساته 
ويزاول مهامه بالعاصمة صنعاء وفقًا للدستور 
واللوائح التي حّددت المقّر الرئيسي لمجلس 

النواب بالعاصمة صنعاء.
وأشاد المصدر بالدور الذي يقوم به أعضاء 
مجلس ال��ن��واب وتبنيهم ق��ض��اي��ا وه��م��وم 
جماهير الشعب اليمني وتفعيل مؤسسات 
الدولة، في ظل العدوان الغاشم الذي ُيشن 
على بالدنا والحصار الجائر المفروض على 
ش��ع��ب��ن��ا.. وف���ي ظ��ل ال��ظ��روف االق��ت��ص��ادي��ة 

والمعيشية الصعبة.
كما أش��اد المصدر بأعضاء مجلس النواب 
المتواجدين في الخارج الذين لم يرضخوا 

للمغريات والضغوطات والتهديدات التي 
ي��م��ارس��ه��ا ال��ف��ار ه���ادي وت��ح��ال��ف ال��ع��دوان 
ومرتزقتهم، وحرصهم على الحفاظ على 
الثقة التي منحها إياهم شعبنا اليمني، وأن 

التاريخ سيقّدر لهم هذا الموقف الوطني.

وأك��د المصدر أن المؤتمر الشعبي العام 
سيكون صمام األم��ان مع الشرفاء من أبناء 
ال��وط��ن.. إل��ى جانب الجيش واألم��ن واللجان 
الشعبية والمتطّوعين للحفاظ على الوحدة 
وسيادة الوطن، ومواجهة العدوان، مخاطبًا 

تحالف العدوان بأنه إذا كان والبد من إنفاق 
األموال فلتعطى للفار عبدربه ونجله لقضاء 
أعمالهم الخاصة في الخارج، ألنه ليس له أي 

شرعية، وفاقد الشيء الُيعطيه.

المؤتمر: البرلمان يمارس نشاطه وصالحياته في العاصمة صنعاء وفقًا للدستور
نشيد بالدور الذي يقوم به مجلس النواب

 في ظل العدوان على بالدنا
التاريخ سيقدر مواقف النواب المتواجدين في 
الخارج وعدم رضوخهم للمغريات والتهديدات

   مصدر مؤتمري ينفي صحة تصريحات السفير األمريكي حول ميناء الحديدة


