
صمود الشعب اليمني تجاوز شهره  
الرابع والثلث األول من الخامس أمام 
عدوان سعودي وحشي همجي  وغادر وجبان 
في طبيعته ووسائله وأساليبه المتجردة 
من أية مبادئ أو قيم دينية أو أخالقية أو 
إنسانية تظهر في استهدافه شعبًا بأكمله 
وكل مقومات حياته االقتصادية المعيشية 
والخدمية والتنموية، فهو لم يكتِف بسفك 
دماء المدنيين أطفاًالً ونساًء وشيوخًا الذين 
أزهقت أرواحهم بقصف طائراته وبوارجه 
وآلة حربه البرية وبأسلحة محرمة دوليًا، بل 
وفــرض حصارًا بحريًا وجويًا وبريًا، واضعًا 
اليمنيين في سجن على أرضهم معتقلين 
في وطنهم وجميعهم هدفًا لقتل آلة حرب 
آل سعود الذين لم يشبعوا من الدم اليمني طوال أكثر من مائة وثالثين يومًا 
مع حصار قاتل.. فيما العالم إما داعم أو متواطؤ مع العدوان أو صامت يتفرج 
على شعب يباد وبلد يدمر وال يتحرك للجم دراكوالت النظام السعودي البربري 

المتخلف..
صمود الشعب اليمني ومواجهته لهذه الحرب الهمجية كل هذا الوقت وحيدًا 
ومنع المعتدين من تحقيق أهدافهم الخفية والمعلنة وهو أعزل ال يملك سوى 
إيمانه بالله ثم بعدالة  قضيته وبحقه في أن يعيش حرًا عزيزًا كريمًا على أرضه 
بعيدًا عن أية وصاية أو مصادرة إلرادته وقراره السياسي المستقل.. وهو حق 
كفلته كل األديان والشرائع السماوية والقوانين اإلنسانية والمواثيق الدولية 
نشئت األمم المتحدة من أجلها وعدم قيامها بتنفيذ ذلك ينهي ضرورة 

ُ
التي أ

بقائها السيما وأن المنظمة الدولية ال عمل لها منذ ثالثة عقود سوى شرعنة 
الحروب العدوانية  ضد شعوبنا العربية واإلسالمية والفارق أن شرعنتها للحرب 
السعودية على اليمن جرت بصورة سافرة وفي إطار صفقة بين آل سعود 
والمجتمع الدولي الذي لم يعد يكترث أو يبالي بانكشافه وسقوطه االخالقي 

والقانوني والسياسي.
وهكذا وفي ظل الوضع االقليمي والعربي واالسالمي والدولي القائم ال خيار أمام 
شعبنا اليمني إالَّ الصبر والثبات ومواصلة صموده االسطوري ومواجهته للعدوان 
السعودي  الغاشم، رهانه الوحيد على إيمان ال يتزعزع بالله ثم بعدالة قضيته 
وبحقه في الوجود الحر والمستقل على تراب وطنه الذي ال يقبل أية هيمنة 
تصادر إرادتــه، وهذا وحده الكفيل بتحقيق النصر المنهي لكل الصراعات 

والحروب التي مر بها في تاريخه المعاصر ومستقبًال..
وبهذا النصر تنتهي كافة الخالفات واألزمات بين اليمنيين ويتحقق األمن 
واالستقرار الذي يمكنهم من االنطالق صوب النهوض والبناء والتطور والتقدم 

الذي يستحقه شعب حضاري عريق وعظيم.

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، وأنه رقم يفوق كل 
المعادالت وسيظل رقمًا في الحاضر 

والمستقبل..
50 رياالً 20 صفحة
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الزعيم: لن يعود «هادي» ونطالب بمحاكمته دوليًا
في حوار صحفي مهم:

أكد الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس المؤتمر الشعبي العام رئيس   
الجمهورية السابق- أنه لن يكون للرئيس الفار عبدربه منصور هادي 
مكان في اليمن، مطالبًا بمحاكمته دوليًا جراء ما اقترفه من جرائم بحق الشعب 

اليمني.
 وقال الزعيم علي عبدالله صالح -في حوار مع صحيفة «هافينغتون بوست 
عربي» تنشره قريبًا: إن النظام السعودي يقود حربًا عدوانية ظالمة ضد الشعب 
اليمني وتأوي من حاولوا اغتياله في السابق.. مشيرًا الى أن استهداف الحوثيين 

األراضي السعودية بالصواريخ يأتي في إطار الدفاع عن النفس.
وشدد رئيس المؤتمر على أن الحل في اليمن لن يكون إال في إطار األمم 

المتحدة وعبر حوار بين األطراف اليمنية برعاية دولية..
وأكــد الرئيس السابق الزعيم علي عبدالله صالح أن العالقات بينه وبين 

مسؤولين أمريكيين في الحزبين الجمهوري والديمقراطي مازالت قائمة.

    

 عالقاتي مع مسؤولين أمريكيين ماتزال قائمة

 استهداف الحوثيين السعودية بالصواريخ يأتي في إطار الدفاع عن النفس السعودية تعادي الشعب اليمني وتأوي المجرمين

 النظام السعودي يقود حربًا عدوانية ظالمة ضد بالدنا
حل األزمة في اليمن لن يكون إال عبر حوار بين األطراف اليمنية برعاية األمم المتحدة

ر الفارين في الرياض واالخوان من مغبة التمادي بقتل الشعب وتدمير اليمن
ّ
المؤتمر يحذ

ر مصدر مسؤول في المؤتمر الشعبي العام   
ّ
حذ

وأحـــزاب التحالف الوطني الفارين فــي الرياض 
وعلى رأسهم الفار «هادي» ومن معه من المرتزقة من 
االستمرار في ارتكاب المذابح بحق أبناء الشعب اليمني 
واستهداف منازلهم وتدمير البنى التحتية.. كما حذر 
االخوان المسلمين ومن تحالف معهم من المرتزقة داخل 
البالد من التمادي في غّيهم واالستمرار في استهداف 
المواطنين من خالل العمليات االرهابية التي ينفذونها 

بدعم من السعودية.

وحّمل المصدر نظام آل سعود والفارين في الرياض 
وعــلــى رأســهــم هـــادي ومــن معه مــن الــمــرتــزقــة كامل 
المسؤولية القانونية والجنائية واألخالقية عن كل الجرائم 
رتكبت بحق شعبنا اليمني وما دمر من 

ُ
والمجازر التي أ

ممتلكاته.. مؤكدًا أن «هادي» ومن معه من المرتزقة هم 
من يزودون العدوان السعودي بالمعلومات ويحددون له 
إحداثيات ومناطق ومواقع ومنازل المواطنين والمصانع 

والمنشآت والطرق والجسور وغيرها التي دمرت.
نص التصريح ص٢

السعودية تدعم األعمال اإلرهابية التي تنفذها جماعة 
االخوان ضد المواطنين بمختلف المحافظات

نحمل آل سعود وهادي والمرتزقة بالرياض مسؤولية المجازر التي ارتكبت بحق شعبنا
قيادات المؤتمر تدحض أكاذيب بيان المتساقطين

أكدت على الوحدة الفوالذية لقيادة التنظيم

«حاجة في نفس يعقوب» ا ال من قريب وال من بعيد وحشر اسمي لـ
َّ
البركاني:  البيان المزعوم ال يعبر عن

فائقة السيد:  من أيدوا العدوان ال يحق لهم التحدث باسم الوطن أو المؤتمر
د.القربي: أستغرب زج اسمي في بيانات لتصفية حسابات خاصة
الصوفي: العدوان السعودي جمع المؤتمر والحوثيين دون اختيار في خندق الدفاع عن الوطن

أكــدت مواقف وردود قيادات  
المؤتمر الشعبي الــعــام على 
ـــذي نشرته إحــدى  الــبــيــان الــمــزعــوم -ال
الصحف الخليجية- على الوحدة الفوالذية 
المتماسكة لــقــيــادة المؤتمر الشعبي 
العام برئاسة الزعيم علي عبدالله صالح 
وإجماعهم على موقف واحــد حّددته 
هيئات المؤتمر القيادية تجاه األزمــة 

السياسية وإزاء العدوان السعودي على 
بالدنا وشعبنا ومنطلقات الحلول لألزمة.

وتــصــّدت قــيــادات المؤتمر بقوة في 
سياق ردودهــا الداحضة لمضامين ذلك 
البيان الساقط ألية محاوالت انتحال أو 
متاجرة بمواقف المؤتمر من قبل أفراد 

بغية تحقيق مكاسب شخصية..
تفاصيل ص٢

استمرار العدوان السعودي على اليمن

أمريكا وروسيا تكثفان 
تحركاتهما في المنطقة

تحظى زيارة وزيري خارجية روسيا سيرجي   
الفروف ووزير خارجية أمريكا جون كيري الى 
المنطقة بمتابعة المراقبين السياسيين والمهتمين 
بالشأن العربي، حيث تبدو أن ثمة ملفات غير معلنة 
ومرتبطة بالمتغيرات التي تشهدها المنطقة بعد 
االتفاق النووي الذي وقعته الدول الخمس مع إيران 
الشهر الماضي، سيتم بحثها مع مسؤولين خليجيين 
ال عالقة لها بالتطمينات المألوفة، وإنما بتدشين 
حقيقة المتغيرات التي يجب أن تشهدها المنطقة 
في ظل إعطاء إيران دورًا محوريًا على حساب الدول 

العربية.
وذكـــر مــراقــبــون سياسيون أن كــيــري والفـــروف 
ومسؤولين خليجيين سيبحثون في الدوحة -إضافة 
الى أهمية االتفاق النووي واألوضاع في سوريا- الحرب 
في اليمن سيما وأن هناك تطابقًا في وجهتي النظر 
الروسية واألمريكية على حل األزمة السياسية سلميًا 
واستئناف الحوار بين األطــراف اليمنية، وخطورة 
تداعيات األوضاع اإلنسانية جراء استمرار الحصار 

المفروض على الشعب اليمني.
ووفقًا لمصادر متطابقة فالتحرك الروسي االمريكي 
يركز بــدرجــة كبيرة أيضًا على ضـــرورة مكافحة 
االرهـــاب ووقــف تمويل ودعــم االرهابيين الذين 

أصبحوا يمثلون خطرًا على العالم.
وأكــد المراقبون أن ثمة متغيرات ستشهدها 
المنطقة، وأن على دول الخليج وتحديدًا السعودية أن 
تواكب تلك المتغيرات، السيما وأن استضافة الدوحة 
اجتماعًا كهذا بمثابة رسالة واضحة على الرياض أن 

تستوعب مضامينها وأبعادها.

وزير خارجية عمان:

نتوقع حوارًا بين 
األطراف اليمنية قريبًا

دعــا يوسف بــن علوي بــن عبدالله   
وزير الشؤون الخارجية في سلطنة 
عمان األطراف اليمنية إلى إيجاد حل سياسي 
يمكّنهم من تشكيل الدولة اليمنية الجديدة.
وأعــــرب عــن تــفــاؤلــه باستئناف الــحــوار 
بين األطـــراف اليمنية في غضون شهر أو 

شهرين.. 
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده 
مع وزيــر خارجية الجزائر -الجمعة- شدد 
فيه على ضــرورة إيجاد حل سياسي لألزمة 

في اليمن.
تفاصيل صـ٧

«CNN» تكشف تواطؤ جولة إغاثية للمبعوث الدولي
السعودية مع داعش ــمــبــعــوث    يـــواصـــل ال

ــــى الــيــمــن  الــــدولــــي إل
السيد اسماعيل ولــد الشيخ 
جهوده في المنطقة إليجاد 
حــل لــألزمــة عــبــر استئناف 
العملية الــســيــاســيــة ووقــف 
ــعــدوان.. حيث بــدأ زيارته  ال
الجمعة الى العاصمة المصرية 
القاهرة باللقاء باألمين العام 
للجامعة العربية، ثم انتقل 
ــة اإلمـــارات  بعد ذلــك الــى دول
العربية المتحدة والتقى السبت 

وزير الخارجية اإلماراتية.
 واعتبر مراقبون سياسيون 
تــحــركــات الــمــبــعــوث الــدولــي 
ـــدة بــبــحــث  ـــي ـــق ـــحـــت م أصـــب
قضايا ثانوية ومنها البرامج 

واألنشطة اإلغاثية واإلنسانية، 
فقط، ويتضح ذلك من خالل 
اللقائين اللذين عقدهما مع 
األمين العام للجامعة العربية 

ووزير الخارجية اإلماراتي.
ـــغـــرب الـــمـــراقـــبـــون  واســـت
ــاســيــون عــــدم تــصــدر  ــســي ال
استئناف العملية السياسية 
بين األطراف اليمنية أولويات 
ــي في  ــدول مــهــام المبعوث ال
ــتــه الـــى الــمــنــطــقــة على  جــول
ــرغــم مــن أن األمــيــن الــعــام  ال
لألمم المتحدة أعلن أن هدف 
جولة ولد الشيخ الى المنطقة 
هو مواصلة الجهود األممية 
الستئناف العملية السياسية 

بين األطراف اليمنية.

كشف المحلل السياسي   
ــا ومــقــدم  فــريــد زكــري
ــى شبكة  بــرنــامــج GPS عــل
CNN االخـــبـــاريـــة بـــاألرقـــام 
ــواطــؤ  وبـــالـــوقـــائـــع حــقــيــقــة ت
السعودية ودول خليجية مع 
تنظيم داعش وعدم جديتها 

في الحرب ضده.
وقال زكريا: الحقيقة الغريبة 
أنه في الوقت الذي يعتبر فيه 
ــًا لمن  داعـــش خــطــرًا وجــودي
حــولــه، فــإن مــن حوله على ما 
يبدو ال يقومون بشيء حيال 
ــــاألردن والــســعــوديــة  ـــك، ف ذل
والبحرين شاركوا في العمليات 

العسكرية ضد التنظيم ولكن 
انظروا حجم مساهمتهم.

 :CNNوتابع قائًال وفقًا لـــ
أمريكا أطلقت أكثر من ٢٠٩٢ 
غــارة ضــد داعــش فــي سوريا 
-بحسب الجيش األمريكي- في 
الوقت الذي أطلق فيه الحلفاء 
ــعــرب مجتمعين (١٠٨)  ال

غارات.. 
وبحسب تقديرات منظمة 
الحروب الجوية فإن الدنمارك 
أطلقت (١٠٩) غارات أي أكثر 
مــن غـــارات التحالف العربي 
جميعًا، وهولندا شنت (١٨٠) 

غارة ضد (داعش).

زيارة «هوليودية» استغرقت تغطيتها أكثر من مدتها الفعلية

بحاح يفشل في احتواء خالف 
بين الحراك والقاعدة

يجر العدوان السعودي فشله لليوم السابع والعشرين بعد المائة  
، ويبحث عن نصر إعالمي أو أي تقدم وهمي على األرض يسوقه 
لحلفائه وأتباعه، ليبرر به جرائم القتل والتشريد والحصار التي يفرضها 
على الشعب اليمني بغير حق ، إال خدمة أهداف وأغراض شخصية لملوك 
وأمراء يسعون لتجميل أنفسهم على حساب الدم اليمني المراق كل يوم .
جاءت زيارة خالد بحاح رئيس الحكومة المستقيلة الخاطفة السريعة 
لمطار عدن استعراضية هوليودية على نمط السينما األمريكية " أفالم 
الكوبوي األمريكي " ، حيث واكبها حملة إعالمية من فضائيات دعم 

العدوان العربية الحدث ، سكاي نيوز اإلماراتية ، الجزيرة القطرية..
تفاصيل ص١٥

مصرع عدد من الجنود السعوديين وعشرات الصواريخ 
تدك أوكار الوهابيين في جيزان وعسير

لقي عدد من الجنود السعوديين مصرعهم -أمس- باستهداف مدفعية الجيش واللجان لتجمع  
عسكري في موقع الرديف في جيزان.

وأوضح مصدر عسكري أن قوة اإلسناد الصاروخي والمدفعي للجيش واللجان أطلقت ٢٠ صاروخًا وعشرات 
القذائف على موقع المعزاب العسكري السعودي و١٠ صواريخ على معسكر العين الحارة السعودي في 

جيزان.
كما قصفوا موقع علب بـ ١٥ قذيفة مدفع ١٣٠، فيما فرت دبابة وطقم عسكري من الموقع وأطلقوا 
صواريخ كاتيوشا على أحد رقابات العدو بمنطقة الربوعة وكذلك الملطاة العسكري السعودي في ظهران 
عسير بعدد من قذائف المدفعية كما قصفوا بالصواريخ منطقة العارضة بالخوبة في جيزان وموقع السايلة 

في ظهران عسير.
تفاصيل ص١٥


