
قتل جماعي للصيادين 
في الجزر اليمنية

كشفت وزارة اإلدارة المحلية أن طيران العدوان  
شن قبل أيام ثالث غارات على جزيرة (الفشت) 

التابعة لمحافظة حجة، أدت إلى فقدان ٢٥ صيادًا ال يزال 
مصيرهم مجهوًال حتى اآلن، فيما دمرت قواربهم بالكامل.

موضحة أن استهداف العدوان للجزر ال مبرر له سوى حقد النظام 
السعودي على زينة الجغرافية اليمنية المتمثلة بتلك الجزر الفريدة 

باعتبارها من أجمل جزر العالم ..  مشيرة الى أن بداية القصف كان على 
جزيرة ميون وجزر حنيش الكبرى، وعقبان، كدمان ، زقر بصورة شبه يومية، 

إضافة إلى القصف الجوي والبحري على جزيرة زقر، كما أنه تم قصف بعض الجزر 
بالقنابل العنقودية المحرمة دوليًا.. والتي أدت إلى قتل العديد من الصيادين تاركة 

جثامينهم فريسة ألسماك القرش، في جرائم إبادة راح ضحيتها مئات الصيادين ما بين 
قتيل وجريح ومفقود، إلى جانب حصار تحالف العدوان لجزيرتي عقبان وكدمان بالبوارج والسفن 

الحربية ومنع وصول طواقم اإلسعاف إليها، ما اضطر األهالي إلى دفن ما تبقى من جثامين الضحايا هنالك 
خوفًا من تحللهم، لتختفي تبعًا لذلك معالم الجريمة عن منظمات حقوق اإلنسان..

ِفشل روسيا المؤامرة على اليمن كما فعلت في سوريا؟!
ُ
هل ت

كلمة 

شركاء العدوان على اليمن

المشاركة األمريكية البريطانية في العدوان السعودي على   
اليمن كان مدَركًا من اليوم األول له وكان ذلك واضحًا في إعالن 
السفير السعودي في الــواليــات المتحدة االمريكية حينها، ووزيــر 
الخارجية الحالي- الجبير- بدء هذا العدوان من واشنطن وتأكيده أن 
اإلعداد والتحضير له جرى بالتنسيق مع اإلدارة االمريكية منذ شهور.. 
وإلبهات وتمويه حقيقة الدور األمريكي األساسي تحدث وزير الخارجية 
جون كيري ومسؤولون آخرون في إدارة الرئيس أوباما حينها أن الحضور 
االمريكي في الحرب العدوانية على الشعب اليمني يقتصر على الدعم 
ب 

ِّ
واالسناد اللوجيستي واالستخباراتي، ليأتي قبل يومين كيري ويكذ

نفسه من الرياض بعد أكثر من ٣٠٠ يوم من حرب اإلبادة الجماعية 
التي تشن بهمجية لم يسبق أن شهد العالم مثيًال لوحشيتها المتجردة 
من أية مبادئ أو قيم دينية أو أخالقية وال تخضع ألية مواثيق وقوانين 
 شكل العدوان 

ً
دولية وإنسانية وال تحتكم لقواعد اشتباك، متخذة

السافر الذي هدفه قتل اليمنيين المدنيين األبرياء، وتدمير كل شيء 
في وطنهم، غير مباٍل بعشرات اآلالف من الشهداء  والجرحى معظمهم 
أطفال ونساء استهدفتهم الطائرات والصواريخ والقنابل والقذائف 
الذكية والموجهة داخل منازلهم وفي الطرقات واالسواق واألعراس 
والمدارس والمزارع والمستشفيات والمنشآت الصحية ومخيمات 
النزوح، حتى دور رعاية المكفوفين وذوي االحتياجات الخاصة لم 

تسلم من وحشية هذا العدوان.
بعد هذا كله وطوال ما يقارب العام لهذه الحرب المستمرة الظالمة 
على شعب فقير مسالم، لم يرتِو عطش حقد نظام آل سعود من دم 
أطفال اليمن، ليأتي وزير خارجية أقوى و«أعظم» دولة في العالم لطالما 
زعمت أنها الحارس الكوني لحقوق اإلنسان والحرية والديمقراطية على 
األرض، ليؤكد لهذا النظام االستبدادي الباغي المتخلف تحالف أمريكا 
معه لالستمرار في إبادة الشعب اليمني واستباحة أرضه وتدمير كل 

مظاهر الحياة فيها.
هنا البــد أن نشير الــى تناغم واتــســاق هــذا التوجه األمريكي مع 
تصريحات رئيس وزراء بريطانيا «العظمى» ووزير خارجيتها في ذات 
السياق، وكذلك الرئيس الفرنسي ووزير خارجيته.. وقبلهم وبعدهم 
نتنياهو والمسؤولون الصهاينة الذين يتباهون بأنهم حلفاء لمملكة 

الشر الوهابية االرهابية.
األســـوأ فــي هــذا التحالف المعتدي على اليمن أنــه لــم يحقق بعد 
تجاوزه العشرة أشهر إال الفشل والهزيمة أمام بأس وصمود اليمنيين 
المدافعين عن سيادة وطنهم ووحدته وحرية واستقالل بالدهم.. 
والنجاح الوحيد لتحالف العدوان أنه أدى الى تقوية تنظيمي داعش 
والقاعدة واتساع انتشارهما وتمددهما والسيطرة على محافظات 
بأكملها، ودعمهم لتأجيج صراعات وتناحرات دفعت باألوضاع في 
األرض التي وقعت تحت سيطرة قوات الغزو ومرتزقتها وبما يشيع 
الفوضى ليكشف ذلك ليس فقط عن حقيقة أن النظام السعودي هو 
مصدر االرهــاب بل وحقيقة جدية محاربة االمريكان واألوروبيين 
الغربيين لالرهاب، وبالتالي حقيقة أهداف تحالف العدوان على اليمن 

وإشعال فتن الصراعات في المنطقة كلها.

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، وأنــه رقم يفوق 
كل المعادالت وسيظل رقمًا في 

الحاضر والمستقبل..
50 رياالً 20 صفحة
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الزعيم: اليمنيون يتطلعون لجهود روسيا في إيقاف العدوان على بالدنا
خالل لقائه القائم بأعمال سفارة جمهورية روسيا االتحادية

الجنرال 
الزياني

األخطاء الخمسة للمملكة
 في حربها على اليمن

التقى الزعيم علي عبدالله صالح- رئيس الجمهورية  
السابق.. رئيس المؤتمر الشعبي العام- الخميس، 
بسعادة السيد اوليج دريموف القائم بأعمال سفارة جمهورية 
روسيا االتحادية لدى بالدنا الذي نقل للزعيم تحيات القيادة 
الروسية, وقيادة حزب روسيا الموحدة, وتمنياتهم العميقة أن 

تتمكن اليمن من تجاوز الوضع الصعب الذي تعيشه.
وقد جرى خالل اللقاء بحث األوضاع والمستجدات على الساحة 

اليمنية والمنطقة، ودور روسيا الصديقة في السعي إليقاف 
العدوان على بالدنا ودعوتها الجميع إلى االحتكام للحوار إلنهاء 
األزمة القائمة، واالتفاق على تسوية سياسية شاملة في ضوء 
المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وكل االتفاقات التي تم 
التوصل إليها بين مختلف األطراف والقوى السياسية في اليمن 
وبما يكفل مشاركة الجميع في تحمل مسئولية إخراج اليمن 
من الوضع المأساوي الذي وصلت إليه, والعمل على إعادة األمن 

واالستقرار والسالم, وتطبيع األوضاع العامة وبالتالي التفرغ 
لمهام البناء وإعادة إعمار ما دمره العدوان.

ر الزعيم عن تقديره الشخصي وتقدير المؤتمر  وقد عبَّ
الشعبي العام وحلفائه وأنصاره لما تقوم به روسيا االتحادية 
من أجل إحــالل السالم في اليمن, واالبتعاد عن العنف بكل 

أشكاله وأنواعه..
تفاصيل ص٢

بحث دعوة روسيا األطراف اليمنية إلى االحتكام للحوار وإنهاء األزمة وتحمل الجميع مسئولية إخراج اليمن من الوضع المأساوي

روسيا تعرب عن أملها في أن تتمكن اليمن من تجاوز الوضع الصعب الذي تعيشه
القائم باألعمال ينقل للزعيم تحيات القيادة الروسية وقيادة حزب روسيا الموحدة
نقّدر عاليًا ما تقوم به روسيا الصديقة من أجل إحالل السالم في اليمن

تنديد شعبي وحزبي بمواقف أمريكا وبريطانيا من العدوان السعودي على اليمن

القاعدة وداعش «تقتل» في عدن و«تفّجر» في لحج و«تنهب» في حضرموت

مراقبون سياسيون: واشنطن ولندن أصبحتا طرفًا في العدوان ولم تعودا محايدتين لحل أزمة اليمن
 االعتراف تحدٍّ لعرقلة أّي تحرك روسي صيني في مجلس األمن لوقف العدوان  مجلس الشيوخ يطالب بمنع آل سعود من دعم الوهابيين باعتبارهم مفرخة لداعش

رت أمريكا وبريطانيا عن أنيابهما خالل األيام الماضية باعترافهما   
َّ

كش
 بالمشاركة في العدوان الذي تشنه السعودية على اليمن منذ مارس 

ً
صراحة

الماضي والذي اسفر عن استشهاد أكثر من عشرين ألف مواطن يمني، وعشرات 
اآلالف من الجرحى وتدمير مرعب للُبنى التحتية.

وجاءت هذه االعترافات لتكشف عن مخطط تآمري غربي 
قذر يستهدف اليمن والمنطقة، وزجها في سيناريوهات 

صراع داٍم ضمن مشروع «الفوضى الخالقة».. وبينت بشكل واضح للرأي العربي 
واالسالمي والدولي أن اليمن ال يمثل خطرًا على أحد وال يهدد أمن واستقرار جيرانه 
كما تزعم السعودية وبعض األنظمة العربية التي التزال متورطة وتشارك في 
العدوان الغاشم على الشعب اليمني. وقوبلت االعترافات التي أقر بها مسؤولون 
بريطانيون وأمريكيون بمشاركتهم في العدوان 
على اليمن بتنديد شعبي وحزبي يمني وردود 

أفعال غاضبة مثلت صدمة لبعض المكونات السياسية، خصوصًا وقد ظلت أمريكا 
وبريطانيا ضمن الدول الراعية للمبادرة الخليجية والتي كان البعض يراهن على 
دور هاتين الدولتين إليجاد حل سلمي لألزمة اليمنية منذ ٢٠١١م بحكم العالقات 
التي تربطهما مع اليمن وحفاظًا على مصالحهما فيها والتي تتطلب للحفاظ عليها 

عدم السماح ألي طرف باستخدام العنف في البالد.
تفاصيل ص٣

كتب/بليغ الحطابي

تصاعدت مظاهر االنفالت  
فــي المحافظات الجنوبية 
الـــى أعــلــى مستوياتها مــنــذ احــتــالل 
تحالف العدوان السعودي عدن ولحج 
وغيرهما، بالرغم من تكرار الوعود 
بضبط األمــن فيهما.. إّال أن القاعدة 
وداعــش تتوسعان وتعيثان في تلك 

المحافظات فسادًا.
وشـــهـــدت عـــدن خـــالل الــســاعــات 
الماضية نحو خمس عمليات اغتيال 
لضباط أمنيين وعسكريين، حيث 
اغتال مسلحون قائد االنتشار األمني 
المعين من هادي طه الصبيحي والذي 
كان برفقة زوجته في حي خور مكسر 
بعدن، كما اغتال مسلح مواطنًا ُيدعى 
محمد قباطي في سوق للقات بكريتر، 
ويــوســع تنظيما الــقــاعــدة وداعــش 
ات  مـــن ســطــوتــهــمــا فـــي ظـــل إجـــــراء
تمكينهما مـــن قــبــل الـــفـــار هـــادي 
للسيطرة على المحافظات الجنوبية 
ودعمهما بالسالح والمال، ويأتي ذلك 
ضمن مخطط الــعــدوان الــذي تقوده 

السعودية.
من جانب آخر تمكن الجيش واللجان 
الشعبية من احباط محاولة تهريب 
أسلحة ثقيلة من معسكر اللواء ١١٥ 
بلودر -أبين- الى قاعدة حضرموت، 
باستهدافه بصواريخ الكاتيوشا من 

مكيراس- البيضاء.
يأتي ذلك في ظل حركة استقطاب 
واســـعـــة تــشــهــدهــا مــحــافــظــة عــدن 
لــمــتــشــدديــن لــالنــضــمــام الـــى القتال 
ات  بجبهات الــعــدوان وتقديم إغــراء
مالية كبيرة في اطــار صــراع إماراتي 

سعودي على عدن.
وامــتــدت أعــمــال العنف والفوضى 
األمنية الــى لحج بتفجير إدارة أمن 
الــمــحــافــظــة.. فــيــمــا ركــــزت قــاعــدة 
حضرموت جرائمها على نهب منازل 
ـــقـــيـــادات المحلية  الــمــســئــولــيــن وال
ــمــرافــق الــعــامــة وإصــــدار فــتــاوى  وال
تقضي بجلد أطفال ورجم نساء.. وجواز 
تعاطي القات بعد دفع اتــاوة يومية 

تقدر بـ ٦ ماليين..
تفاصيل صـ١٤
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يوم.. عدوان
٣٠٠

تنشر حصيلة

يواجــه اليمنيــون منــذ ٣٠٠ يــوم حــرب همجية وقصــف جوي   
متواصــل علــى مدار الســاعة مــن دول تحالــف العــدوان بقيادة 
الســعودية، طال البشــر والشــجر والحجر، وأّدى إلى استشهاد وجرح 

عشرات اآلالف من األبرياء من شيوخ ونساء وأطفال ورجال. 
كمــا يعانــي اليمنيون مــن حصار بحــري وجــوي وبــّري أّدى إلى منع 
االســتيراد والتصديــر متســببًا فــي أزمة حــاّدة فــي الغــذاء والدواء 
والمشــتقات النفطيــة والغاز، فضــًال عن تدمير االقتصــاد والتنمية 

ف االستثمار، وتوسيع رقعة الفقر والبطالة.
ّ

وتوق

ألحقت وحدات الجيش  المتخصصة المسنودة   
باللجان الشعبية ورجال القبائل خسائر كبيرة 
في صفوف العدوان ومرتزقته في مختلف الجبهات 

الداخلية والحدودية.
ورصــدت «الميثاق» سير المعارك في تلك 
الجبهات خالل اليومين الماضيين وخسائر 
القوات الغازية ومرتزقة الــعــدوان، حيث 
ـــى ســقــوط أكــثــر من  تــشــيــر الــحــصــيــلــة ال
ــي جبهتي  (١٢٥) قــتــيــًال وجــريــحــًا ف
مــأرب والجوف، في الوقت الــذي التزال 
المعارك في تلك الجبهات مستعرة بين 
الجيش واللجان يساندهم أبناء الجوف 
ومأرب الشرفاء وبين جنود ومرتزقة 
هت مصادر  الــعــدوان السعودي، ونوَّ
«الميثاق»  عسكرية في تصريحات لـ
الى عمليات عسكرية نوعية ينفذها 
الجيش واللجان الشعبية في المناطق 
المحيطة بجبل هيالن ومفرق الجوف 
ومديرية مجزر. وقالت المصادر: إن 
المعارك اشتدت يــوم أمــس وتركزت 
في وادي عقيب غــرب مديرية مجزر 
وخلفت المواجهات نحو ٤ قتلى منهم 
صالح علي الوهبي ومبروك عوير االجدعي 

وإصابة آخرين..
وفــي سياق متصل تمكن الجيش واللجان 
الشعبية وأبــنــاء مــأرب الــشــرفــاء- السبت- من 
تطهير موقعين عسكريين شرق مفرق الجوف 

مديرية مجزر بمحافظة مأرب.
في غضون ذلك أكدت مصادر قبلية بمحافظة الجوف 
تقدم الجيش واللجان الشعبية يوم أمس في مناطق شيحاط 
والساقية وسدبا بمديرية الغيل والقريبة من عاصمة الجوف 
فيما صد زحفًا لمرتزقة حزب االصالح في وادي عقبة وألحق بهم 

خسائر فادحة في األرواح والعتاد.
الى ذلك نفذت وحدات القنص المتخصصة للجيش عمليات قنص لجنود 
سعوديين في مواقع داخل العمق فيما وراء الحدود حيث تمكنت من قنص 

(٥٠) جنديًا سعوديًا خالل عمليات اليومين الماضيين. 

العدو السعودي يواصل جرائمه
تفاصيلمجارز جديدة

 ص ١٠-١١

تفاصيل
 ص ٥

طالبًا بين شهيد وجريح في 
مجزرة للعدوان في تعز

شهيدًا وجريحًا 
في حيدان

شهيدًا وجريحًا 
في ضحيان

شهيدًا وجريحًا 
في رأس عيسى

١٦
١٩
٤٦
٣٠

 «١٢٥» صريعًا وجريحًا من قوات العدوان 
والمرتزقة في مأرب والجوف

سلطنة عمان..  
حكمة القيادة وعظمة الدور

أولو البأس في جبهات القتال 
يسقطون مؤامرة آل سعود


