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أراجيف الطابور الخامس

ــذي تستخدمه آلــة الــعــدوان   الــكــذب والــدجــل والتضليل ال
السعودي اإلعالمية والتي ال تقتصر على الوسائل اإلعالمية 
المباشرة من صحف وفضائيات ومواقع تواصل اجتماعي وإذاعــات 
محسوبة عليه، وإنما تمتد إلى تلك التي تمتلك خبرات إعالمية وسياسية 
تجعلها تظهر للمشاهد والسامع والقارئ أنها أكثر مهنية، في حين 
الحقيقة أنها أكثر احترافية في عملية التضليل، وبالتالي أعمق في 
تأثيراتها السلبية على المتلقي وهي ظلت كذلك لعقود وسنوات طوال 
نت الحرب العدوانية الوحشية الظالمة على الشعب اليمني، 

ُ
الى أن ش

فانكشفت وافتضحت بسبب المال النفطي السعودي المدنس وأصبحت 
بها جمهورها والرأي العام 

َّ
تكذب وتكذب الى حد صدقت نفسها وكذ

العالمي. 
ومثل هذا السلوك اإلعالمي االنحطاطي بدا منذ اللحظة االولى للعدوان 
اعتماده على أن األوضاع باليمن ستمكنه من تحقيق أهدافه في أيام أو 
أسابيع، اال أن صمود الشعب اليمني وقوة بأس جيشه ولجانه الشعبية 
لم يفشل هذا العدوان فحسب، بل وألحق به الهزائم النكراء على كافة 
جبهات المواجهة، وحتى المحافظات والمناطق التي احتلها فكل ما 
حققه فيها هو ظهوره كمعتٍد غاٍز، مبديًا طبيعته ومراميه الحاقدة 

البغيضة الهادفة إبادة اليمنيين وتدمير وتمزيق وطنهم..
 لقد استخدمت أسرة آل سعود في حربها القذرة على اليمن ليس 
فقط أحدث األسلحة بما فيها المحرمة دوليًا وأحدث وسائل التجسس 
والتقنيات المعلوماتية الرقمية بل وأبشع التنظيمات االرهابية وأحقر 
لين 

ّ
أدوات االرتزاق الداخلي الذين باعوا أنفسهم بأثمان بخسة، مشك

الخط األول للعدوان- العسكري والسياسي واالعالمي.. وبين كل هؤالء 
يظل الطابور الخامس األكثر خطورة لما يقوم به من أعمال خيانية 
مشينة أقلها اإلرجاف عبر ممارسة الدعاية السوداء إلثارة البلبلة ونشر 
الشائعات وترويج األكاذيب في إطار حرب نفسية ممنهجة ومدروسة 
لتمزيق التماسك االجتماعي وشــق الصف الوطني وخلخلة الجبهة 

الداخلية المواجهة للعدوان.
 ولعل في هذا المنحى يأتي الخطاب اإلرجافي الــذي يحاول ضرب 
معنوية الشعب اليمني عبر بث الفرقة وتأجيج نار الفتنة المناطقية 
والطائفية والمذهبية وتعظيم االنتصارات الوهمية الكاذبة والتي 
رافقت العدوان منذ بدايته واستمرت حتى اليوم، ويكفي في هذا السياق 
أن نشير الى الترويج لموضوع الهجوم على صنعاء الذي وصل في أحاديث 
 اال 

َ
المرجفين الى حد أن قوات العدوان وصلوا الى مشارف صنعاء ولم تبق

ع كيلومترات لالستيالء عليها..
ْ

ساعات الجتياز األعداء ما تبقى من ِبض
في حين أن الحقيقة هي أن الجيش واللجان  الشعبية ومعهم أبناء الشعب 
اليمني يحققون االنتصارات على جبهات مأرب والجوف وتعز والحدود، 
مكبدين العدوان ومرتزقته أقسى الهزائم وأكبر الخسائر في عتاده 
ًال توشكا بمراكز القيادة 

ّ
وعدته رغم كثافة التغطية النارية الجوية، متكف

والسيطرة، لتتضح الحقائق التي تؤكد بصورة قاطعة أن من ينتصر هم 
األبطال الصناديد الميامين منتسبو جيش اليمن ولجانه الشعبية، وأن اليمن 
وعاصمتها صنعاء أبعد على المعتدي الغازي السعودي ومرتزقته من عين 
الشمس، وسيرتد  كيد المعتدين وإرجاف المرجفين الى نحورهم.. والثقة 

كل الثقة بانتصار الشعب اليمني العظيم.

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..
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المؤتمر يدعو أعضاءه لمزيد من الصمود والثبات دفاعًا عن الوطن

٣٩ مليار دوالر

مصنعًا ومنشأة تجارية ١٥
تعرضت للقصف في يناير

مصنعًا ومنشأة تجارية ٩٦
وصناعية ُدّمرت

مخزنًا لألغذية وسوقًا تجارية ١١٤٤
ومنشأة سياحية تضررت

الحكومة البريطانية والتنكيل بالشعب اليمني

على كاميرون 
وقف المشاركة في 
العدوان على اليمن

هل ارتكبت 
السعودية جرائم 

حرب في اليمن؟

هجومًا شنته قوات التحالف بقيادة ١٣٠ 
السعودية على مؤسسات طبية يمنية

خسائر القطاع الخاص جراء العدوان

خالل ترؤسه اجتماعًا لها

الزوكا يطلع األمانة العامة على المستجدات السياسية ويوّجه بتعزيز األنشطة والفعاليات التنظيمية للمؤتمر
االجتماع يستعرض الجهود التي تبذلها قيادة المؤتمر الرامية إلى وقف العدوان

األمانة العامة تثّمن عاليًا جهود قيادة المؤتمر المجّسدة ألروع صور الوطنية
 نشيد بالصمود األسطوري لشعبنا وألبطال الجيش واللجان في وجه العدوان

رأس االمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ عارف  
عوض الزوكا اجتمًاعا لألمانة العامة للمؤتمر، االثنين، في 

العاصمة صنعاء.
وفي بداية االجتماع نقل االمين العام ألعضاء االمانة العامة تحيات 
الزعيم علي عبدالله صالح- رئيس الجمهورية السابق رئيس المؤتمر 

الشعبي العام- وتثمينه لصمودهم وثباتهم في وجه العدوان.
ا االمين العام مواقف قيادات المؤتمر في االمانة العامة  كما حيَّ
ومن خاللهم الى كل قيادات وقواعد وانصار المؤتمر الشعبي 
العام وأعضائه في مختلف مناطق اليمن والى كافة ابناء شعبنا 
اليمني من ابطال القوات المسلحة واألمن واللجان الشعبية الذين 

يقدمون صمودًا اسطوريًا في وجه العدوان الغاشم والحصار 
الجائر المفروض على شعبنا ،مؤكدًا انها مواقف وطنية تنحاز 
الى قضية الشعب اليمني وحقه في الدفاع عن وطنه وكرامته 

ووحدته وسيادته واستقالله ..
تفاصيل ص٢

المؤتمر يرّحب بقرار برلمان االتحاد األوروبي المطالب بوقف العدوان  على اليمن
ب مصدر مسئول في المؤتمر الشعبي   رحَّ

العام بالقرار الذي أصدره برلمان االتحاد 
ــوقــف الــفــوري  األوروبـــــي والــــذي دعـــا فــيــه إلـــى ال
للعدوان الذي تشنه المملكة العربية السعودية 
والمتحالفون معها وبدعم أمريكي بريطاني 

إسرائيلي على اليمن.
وقال المصدر: إن هذا العدوان الغاشم نتج عنه قتل 

وإبادة وجرح اآلالف من المواطنين األبرياء من األطفال والنساء والشيوخ 
والشباب باإلضافة إلى ارتكاب المجازر الجماعية في حق اليمنيين وتدمير 

البنى التحتية وكل مقدرات الشعب اليمني بشكل 
هيستيري متوحش لم يسبق له في التاريخ 
مثيل. ووصف المصدر موقف البرلمان األوروبي 
بأنه يعبر عن المسئولية اإلنسانية تجاه الشعب 
ــعــدوان من  ــى جــانــب ال اليمني الـــذي يعاني إل
حصار شامل وجائر بحرًا وجوًا وبرًا ومنع وصول 
اإلمــدادات الغذائية واألدوية والمشتقات النفطية 

وغيرها من ضروريات الحياة للبشر. 
تفاصيل ص٢

في برقية آلل بن معيلي

الزعيم: الشعب اليمني يفخر بالتاريخ الوطني 
آلل بن معيلي ورفضهم العدوان

أشاد الزعيم علي عبدالله صالح- رئيس المؤتمر الشعبي العام- بالتاريخ الوطني والنضالي   
آلل بن معيلي في مأرب، دفاعًا عن الوطن والثورة والجمهورية والوحدة..

مؤكدًا أن آل معيلي ظلوا ومازالوا يمثلون الشهامة والنخوة واإلباء والصدق مع القضايا الوطنية ولم 
يساوموا عليها ولم يتاجروا بمبادئهم أو يفرطوا بها، رافضين كل المغريات ومحاوالت الترهيب 
والترغيب. وقال الزعيم علي عبدالله صالح في برقية عزاء بعثها الى الشيخ محسن بن معيلي 
والشيخ عبدالله بن معيلي وكافة آل معيلي بوفاة الشيخ مرزوق بن علي معيلي: إن قبائل اليمن وكل 
أبناء الشعب اليمني تشهد لكم بموقفكم الرافض للعدوان على وطنكم وقتل أبناء شعبكم وتدمير 

مقدرات وطنكم، وهذه المواقف ستظل محل فخر واعتزاز كل يمني..

بحضور مشائخ وشخصيات اجتماعية وأكاديميين

إشهار الجبهة الوطنية لمقاومة االحتالل في المحافظات الجنوبية بصنعاء
رئيس لجنة التنسيق: نعلن للعالم أن أبناء الجنوب يرفضون العدوان وسيقاومون الغزاة
محافظ لحج: علينا أن نعمل لتحرير المحافظات الجنوبية من اإلرهابيين واالحتالل ومرتزقته
أبناء عدن: اليمن ستنتصر والجنوب سيتحرر بعد أن باعه هادي للمستعمرين الجدد
أبناء حضرموت: السعودية تزج المحافظات الجنوبية في حروب عبثية لتنفيذ أجندتها التآمرية

ُعقد بصنعاء الملتقى األّول للجبهة  
الوطنية ألبناء المحافظات الجنوبية 
لمقاومة الغزو واالحتالل ومرتزقته وإنقاذ 
أبناء هــذه المحافظات من نير االستعمار 
واإلرهــــاب، بحضور شخصيات اجتماعية 
ومشائخ وأكاديميين وعلماء وشباب ومثقفين 

وقيادات عسكرية ومدنية.
وقال رئيس لجنة التنسيق للملتقى الناطق 
الرسمي للحراك الجنوبي أحمد القنع: إن "على 
الجميع أن يعرف أن أقل واجب علينا نقّدمه 
إلخواننا في المحافظات الشمالية، أن نقول 
للعدوان ال والظلم ال، لما نــراه كل يــوم من 

قصف لطيران العدوان السعودي".
وأكد وقوفهم مع قضية الجنوب العادلة 
والتي يجب أن تحل في إطار وطني.. وقال: "لن 
يفرض علينا السعودي أو اإلماراتي أو األمريكي 

حًال في الجنوب، سيفرض الحل أبناء الجنوب 
ولن يفرضه أحد عليكم".

ولفت إلى أن أبناء المحافظات الجنوبية ليسوا 
ج له في بعض المواقع  مع العدوان كما ُيــروَّ

والقنوات المأجورة.
من جانبه أشار محافظ لحج أحمد جريب في 

كلمة السلطة المحلية بالمحافظات الجنوبية، 
فها 

ّ
إلى ضرورة استيعاب حجم األضرار التي خل

العدوان والوقوف والتحليل الموضوعي حيال 
 في المحافظات 

ً
توّسع رقعة اإلرهاب خاصة

الجنوبية، 
تفاصيل ص٣

«الميثاق»: الشيخ صالح بن سودة بن طعيمان لـ

صرواح صامدة وعصية على السقوط ومؤيدو العدوان مصيرهم الموت
العدوان استهدف منازل أبناء صرواح ما عدا اإلصالحيين.. و٦٧ شهيدًا سقطوا ذودًا عن اليمن 
مستحيل أن تحقق السعودية أطماعها مادام أحرار اليمن يحملون البنادق

قال الشيخ صالح بن سودة بن طعيمان شيخ  
ــرز مشائخ مــأرب:  مشائخ صــرواح وأحــد أب
إن مديرية صــرواح بمأرب مــازالــت بالكامل بيد 
الجيش واللجان الشعبية، وإن مرتزقة هادي 
ليس في يدهم سوى "كوفل"، حيث لم 
يستطيعوا التقّدم منه شبرًا واحدًا منذ 
٣ شهور باتجاه صرواح، وإنهم اآلن 

اك منها رغم مئات الغارات 
َ
في مصيدة عجزوا عن الِفك

الجوية الهمجية. 
وأكــد الشيخ طعيمان- فــي لقاء مــع "الــمــيــثــاق"- أن 
المرتزقة ال يمكنهم دخول صنعاء، وأوضح "يخسأون.. 
ثم أن هدفهم وغرضهم غير صنعاء وهو تقسيم اليمن 

إلى ما يسمى األقاليم". 
تفاصيل ص٣

٢٠٠
صنف دوائي معدوم

المؤتمر سيظل مع الوطن  ومصالحه مهما كانت الصعوبات والتحديات

من حصاد العدوان

مصرع «بلعيدي» و«الراوي» وقيادات أخرى

«الميثاق»: الشيخ عبدالله عاصم لـ

تسير األحداث في المحافظات الجنوبية وفي مقدمتها عدن بسرعة مخيفة كاشفة عن  
تضارب المشاريع الخارجية المتمثلة في "الصراع السعودي اإلماراتي" والصراع الداخلي 
بين "هادي ، بحاح ، اإلصالح ، السلفيين، القاعدة ، داعش".. فإذا عدنا لألحداث في المحافظات 
الجنوبية منذ بدء العدوان السعودي في ٢٦ مارس ٢٠١٥م وسيطرة تنظيم أنصار الشريعة 
على مدينة المكال في الثاني من إبريل ٢٠١٥م سنجد هناك  فارقًا زمنيًا كبيرًا بين سقوط المكال 

وسقوط مديرية جعار في أبين في الثاني من ديسمبر ٢٠١٥م  يتجاوز ثمانية أشهر، 
تفاصيل ص ١٥

كتب/ بليغ الحطابي

ـــصـــخـــب اإلعــــالمــــي   وســــــط ال
الـــذي تنتجه مطابخ وادوات 
العدوان االعالمية وازيز الطائرات ودوي 
االنــفــجــارات التي تحدث هنا وهــنــاك، لم 
لفاشية  ا لتضليلية  ا لحملة  ا تمنع تلك 
للنظام السعودي الجيش واللجان وابناء 
القبائل من تحقيق انتصارات وانجازات 
على الصعيد العسكري الميداني لتتبدد 

اوهام العدوان ومرتزقته..
وبهذا الخصوص أكــد الشيخ عبدالله 
عاصم- احد مشائخ مديرية نهم- أن أبطال 
الجيش واللجان تمكنوا من تطهير مناطق 
المدفون وملح ودحر المرتزقة من مناطق 

كانوا قد تسللوا إليها. 
وأشار عاصم في تصريحه لـ"الميثاق" 
إلى مصرع ما يزيد عن ٢٠مرتزقًا خالل 
ها سيظلون  العملية.. مؤكدًا أن نهم وابناء
عصاة على الغزاة، ولن تنال من عزيمتهم 
أراجيف اإلفك والتضليل والدجل التي يبثها 
العدوان وادواته القذرة، بعد أن تم طرد 
المرتزقة ومن ساندهم من ضعفاء النفوس 
في قرية ملح، وان مديرية نهم اآلن آمنة 

وال صحة لمزاعم العدوان وأبواقه..
ولفت الشيخ عاصم الى ان مواقف ابناء 
مديرية نهم قاطبة مناهضة للعدوان، وان 
صغيرهم قبل كبيرهم يقفون بالمرصاد 

ألي تسلل أو زحف للمرتزقة.

بان كي مون يدعو بريطانيا إلى وقف تصدير األسلحة للسعودية

قلق واسع من مخطط سعودي تركي لمواجهة عسكرية مع روسيا في سوريا

قالت صحيفة «الغارديان» البريطانية: إن بان كي   
مون يمارس ضغطًا على بريطانيا بهدف وقف 
ستخدم في قتل 

ُ
مبيعات األسلحة للسعوديين التي ت

المدنيين باليمن من خالل قصف عشوائي..
وأشــارت الصحيفة إلى أن الضغوطات المتجددة على 
بريطانيا لوقف مبيعات األسلحة إلى السعودية، جاءت بعد 
أن اتهم األمين العام لألمم المتحدة السعوديين بالقصف 

العشوائي في اليمن.
وقال بان كي مون: إن دوًال مثل المملكة المتحدة، يجب أن توقف 

تدفق األسلحة إلى القوات التي تقودها الرياض في اليمن.

وتحدث بان كي مون من لندن قائًال: «اليمن في حالة 
ــزال تستهدف  حــرب مستعرة، وغـــارات التحالف الت
المدارس والمستشفيات والمساجد والُبنى التحتية 
المدنية في اليمن».. وأشار بان كي مون إلى أن الدول 
الدائمة العضوية في مجلس األمن الدولي بما في ذلك 
المملكة المتحدة، تقع عليها مسؤولية خاصة لضمان 

السالم على حل الصراعات المستعصية.
ر بان كي مون في كلمته، عن أسفه لفشل القوى  وعبَّ
الكبرى في اإليفاء بوعودهم لمنع المجازر وانتهاكات حقوق اإلنسان 

على نطاق سوريا ورواندا وسربرنيتشا وكمبوديا واليمن.

ارتفع دوي قرع طبول حرب جديدة   
في المنطقة تهدد في حال نشوبها 
بإهالك الحرث والنسل، وتــزداد المخاوف 
بعد التصريحات التي أدلــى بها مسئولون 
سعوديون كشفوا فيها عن مخطط تآمري 
يسعون من خالله مع تركيا إلى تفجير حرب 
واسعة عبر التدخل العسكري في سوريا في 
محاولة إلنقاذ الجماعات اإلرهابية، وفي ذات 
الوقت الدخول في مواجهات عسكرية مع 
روسيا انتقامًا لما لحق بالدولتين من خسائر..
ولم يستبعد مراقبون سياسيون إقدام 
السعودية وتركيا على تنفيذ مثل هذه 
المغامرة غير محمودة العواقب خصوصًا 

في ظل تزايد زيــارات المسؤولين األتراك 
إلى الرياض والتي يسعون من خاللها للدخول 
في مواجهات مع روسيا بعد أن أحبطت 

مخططاتهم التآمرية في سوريا وألحقت 
بالجماعات اإلرهابية هزائم نكراء، 

تفاصيل ص١٧

«الباليستية» تدفن 
الغزاة ومرتزقتهم 

في رمال مأرب

هزائم متالحقة 
يتكبدها الغزاة 

والمرتزقة في تعز

صراع المرتزقة يدخل مرحلة كسر العظم

مديرية نهم آمنة وتم دحر مرتزقة العدوان

تفاصيل ص٢

٩١
مليون دوالر خسائر التجهيزات الطبية

١٨٠
منشأة صحية ُدّمرت

٣٨٣٫٨٦٥
أسرة نازحة

٥٠٠٠معاق ومعاقة
معاق ومعاقة

٢٥٫٠٠٠
ضحايا العدوان من المدنيين


