
السعودية تمنع اليمنيين من أداء الحج للعام الثاني

لقاءات بين سفير هادي وسفير إسرائيلي بواشنطن

تمنع أسرة آل سعود أبناء الشعب اليمني من أداء فريضة الحج  
للعام الثاني على التوالي في اصرار على تسييس فريضة الحج 
وحرمان اليمنيين من أداء ركن من أركان اإلسالم بدون وجه حق في ظل صمت 
«الميثاق» أن السلطات  عربي وإسالمي ودولي.. وأكدت مصادر مطلعة لـ

السعودية رفضت حتى اآلن التوقيع على أي اتفاق بخصوص تسهيالت 
ات الحج وترتيب تنظيم شئون حجاج اليمن وإسكانهم وتنقالتهم  اجراء
واعطاء الموافقات للحجاج من أداء فريضة الحج بسبب العراقيل التي تضعها 

السلطات السعودية أمام حجاج بيت الله من اليمن.

كشفت مــصــادر إعــالمــيــة عن  
ات بين مسئولين يمنيين  لــقــاء
محسوبين على الفار 
هادي ومسئولين 
اسرائيليين في 

واشنطن.
وقالت المصادر: ان سفير الفار هادي 
في امريكا احمد عوض بن مبارك التقى مع 
السفير االسرائيلي االسبوع الماضي دون 

االشارة الى تفاصيل اللقاء..

ات بين  ــع لـــقـــاء ــي ذلـــك بــالــتــزامــن م ــأت وي
مسؤولين إسرائىليين وسعوديين جرى فيها 
مناقشة قضية اليمن وهو مايعزز من حقيقة 

مشاركة اسرائيل في العدوان على اليمن.
تفاصيل ص١١

كلمة 

مشاورات الكويت وما قبلها ليست إّال تغطية على استمرار العدوان السعودي الوحشي وعلى مواصلة   
إبادة اليمنيين وتدمير وطنهم، وأحاديث مسؤولي نظام آل سعود وحلفائهم الصغار والكبار على رأسهم 
المسؤولون األمريكيون والبريطانيون حول الحل تأتي كمكمل لهذه التغطية للمزيد من ذر الرماد في عيون الرأي 
العام العالمي وتعميته كليًا عن رؤية ما ُيرتكب بحق الشعب اليمني من مذابح ضد اإلنسانية منذ ما يقارب عامًا 
ونصفًا، من الجو والبر والبحر تستهدف على نحو متعمد المدنيين األبرياء وعلى رأسهم األطفال والنساء والشيوخ، 

وجعل هذه الحرب العدوانية الشاملة منسية وغائبة عن الشعوب الحية..
والالفت في هذا المنحى أن أحاديث األمين العام لألمم المتحدة وبعض المسئولين الغربيين عن الحل السياسي 
«األزمة اليمنية» وليس العدوان، أنه كلما بدأت وسائل اإلعالم وبعض القوى السياسية والمنظمات  لما يسمونها بـ
الحقوقية واإلنسانية الخارجة عن هيمنة وتأثير المال النفطي السعودي تتطرق الى همجية ووحشية الجرائم 
حكم من أسرة جعلت التكفير واإلرهاب 

ُ
المرتكبة بحق شعب مسالم مظلوم وضعه قدر الجغرافيا جارًا لمملكة ت

عقيدة لها وقامت على الدم، وال ترتوي وال تشبع من دماء العرب والمسلمين والبشرية وتعتقد ان بقاء ملكها 
وشرعية حكمها مرهون بتوجهها الشيطاني المعادي لإلنسان..

فأي قوى شر يواجهها الشعب اليمني المحب للسالم المتجذرة قيمه في وعيه وذاكرته التاريخية الممتدة 
آلالف السنين..؟!

وهذا هو سياق تلبيته لدعوات الحل السياسي مع ادراكه أنها ليست جادة وال يمكن الوثوق بمن تصدر عنهم 
ومع ذلك استجاب لجميعها وذهب وفده الوطني إلى أقصى حد من التنازالت التي يمكن أن يقدمها من أجل وقف 
العدوان السعودي الغاشم ورفع الحصار، مجسدًا حقيقة أن هذه الحرب العدوانية فرضت عليه، وهو في هذه 
المشاورات لم يكن يفاوض وفد مرتزقة الرياض الذين هم ليسوا أكثر من دمى ُوضعت في الواجهة لتبرر استمرار 
العدوان والحصار على اليمن واليمانيين، بل التحالف الدولي الذي اقتضت مصالحه أن يكون جزءًا من هذا العدوان، 
 في الحصول على المزيد من صفقات األسلحة بما فيها المحرمة دوليًا أو عبر 

ً
وينصب نفسه وكيًال آلل سعود رغبة

ابتزاز هذا النظام السعودي الوهابي اإلرهابي..
وهذا واضح في تضارب المواقف وتخبط الرؤى الذي وصل إلى تبني االجتماع الرباعي في لندن موقف المجرم 

المعتدي ضد الضحية المدافع عن وطنه وسيادته ووحدته واستقالل وحرية شعبه..
خالصة القول.. إن الشعب اليمني مسالم مظلوم يريد السالم ويسعى له وعمل على الوصول إليه وقدم كل ما 
يستطيع في سبيل تحقيقه.. وأثبت المعتدون أنهم يريدون استمرار حربهم العدوانية والشاملة على اليمن 
وحصارهم لشعبه.. ودعوات المشاورات وتصريحات الحل السياسي لم تكن إّال من باب التغطية على جرائم المعتدي 

السعودي والتي تعد جرائم ضد اإلنسانية وال مثيل لشناعتها وبشاعتها ووحشيتها..
لهذا ال خيار أمام شعبنا العظيم إّال الدفاع عن وجوده واستقالله وحريته وكرامته حتى النهاية.. وإْن أردتم 
السالم وانتم جادون فيه فلتكن مفاوضات مباشرة مع العدو الحقيقي نظام آل سعود، ولكم الخيار.. وإّال فنحن 
شعب مؤمن بالله، والقضية التي نقاتل من أجلها عادلة، وواثق من انتصارنا ألن المعتدين على الشعب اليمني من 
الغزاة والمحتلين والمستعمرين عبر التاريخ كانوا هم المهزومين وسُيهزمون اليوم في هذه الحرب العدوانية 

الباغية والظالمة.. هذه هي إرادة الله وقوانين التاريخ..

المنتصرون للسالم

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..
50 رياالً 20 صفحة
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العدوان السعودي يحرم ٣ ماليين عامل من وظائفهم
قنا (١٧) غارة غير قانونية على قطاعات اقتصادية 

َّ
هيومن رايتس: وث

ف ٨٠٠ شركة مقاوالت وتضّرر أكثر من ٢٠ مهنة تجارية
ّ

 تضاعفت نسبة الفقر من ٣٤٫١٪ عام ٢٠١٤م إلى ٦٢٪ عام ٢٠١٦م توق

خطورة الشرعنة العدوان السعودي يحرم 
الدولية للحاكم 
باسم «الرب»

«الميثاق»: خبراء عسكريون وسياسيون لـ

أبعاد اشتعال 
جبهة الحدود

خالل  استقباله  المنسق المقيم لألمم المتحدة في اليمن

الزعيم يدعو المنسق المقيم لزيارة المحافظات المتضررة من العدوان
ــن الــزعــيــم علي عبدالله صــالــح- رئيس   ثــمَّ

المؤتمر الشعبي العام- صمود مكتب األمم 
المتحدة في اليمن واستمرار أدائــه لمهامه اإلنسانية 

الموكلة إليه في ظل العدوان والحصار..
منوهًا إلى أن هذا الموقف يحظى بتقدير واحترام 

الشعب اليمني..
ودعا الزعيم علي عبدالله صالح، المنسق المقيم لألمم 
المتحدة في اليمن إلــى زيــارة المحافظات المتضررة 
جراء العدوان وبالذات محافظات صعدة وحجة والجوف 
وصنعاء والحديدة وتعز وغيرها، والوقوف عن كثب 
على حجم التدمير البشع الذي استهدف البشر والحجر 

والشجر..
تفاصيل ص٢

 مع العدو السعودي
ّ
 التحذير من استمرار حوار صوري لتغطية جرائم السعودية بحق الشعب اليمني الدعوة لسحب رؤية الوفد الوطني وال حوار إال

ولد الشيخ يغادر الكويت.. ورئيس وفد الرياض يهرب من المشاورات غير مكترث بنزيف الدم اليمني 
تتعرض قــيــادات المؤتمر  

الشعبي العام وأنــصــار الله 
لضغوطات شعبية تعد األولـــى من 
نــوعــهــا، حــيــث تــطــالــب شخصيات 
سياسية واجتماعية وقيادات حزبية 
وقــبــلــيــة، وشـــبـــاب وطــــالب ورجـــال 
ــاب  ــتَّ

ُ
ديــن ومثقفون وإعــالمــيــون وك

وغيرهم قيادة المؤتمر وأنصار الله 
وكل القوى المتصدية للعدوان بتحمل 
مسئوليتهم الوطنية واتــخــاذ قرار 
تصعيدي والحسم عسكريًا لتحرير 
عدن وحضرموت ومأرب والجوف من 
قوات االحتالل والمرتزقة لمواجهة 
ــســعــودي،  الــتــصــعــيــد الــعــســكــري ال

باعتبار ذلك واجبًا ومسئولية وطنية 
عليهم أن يتحملوها بشجاعة لوقف 
االستهتار السعودي اإلماراتي بالدم 

اليمني.
وكــذا تحديد موقف إزاء استمرار 
ــفــاقــيــة جــدة  ــة ات ــســعــودي خــــرق ال

الحدودية بين البلدين.
وتــأتــي هــذه الضغوطات لترجمة 
موقف الشعب اليمني بهدف وضع 
حد للعدوان السعودي والحصار الجائر 
ــرد بالمثل  المفروض على شعبنا وال

على العدوان السعودي.

تفاصيل ص٣

مطالب حزبية وشعبية بطرد الغزاة ومرتزقتهم قبل أي حوار

ر من خطورة إجراء 
ّ
المؤتمر يحذ

االمتحانات العامة بجدول انفصالي
ر الــمــؤتــمــر  

َّ
حـــــــذ

الشعبي الــعــام من 
خــطــورة اجــــراء االمــتــحــانــات 
العامة االســاســيــة والثانوية 
بجدول انفصالي وتشطيري، 
معتبرًا ذلك عمًال غير بريئ..

ــال االســتــاذ حسين علي  وق
حــازب عضو اللجنة العامة- 
رئيس الدائرة التربوية في المؤتمر الشعبي العام: ان 
اعتماد وزارة التربية والتعليم جدولين لالمتحانات العامة 
االساسية والثانوية- جدول للمحافظات الجنوبية وجدول 
لبقية المحافظات- مؤشر خطير على انفصال في العقول 
والتفكير والتخطيط وسوء في النوايا، وتأصيل خطير 

لتشطير الوطن.
ه اخطر  وطالب حازب: تالفي هذا األمر الجلل الذي عدَّ
ــال: ال أرى عمل جدولين وموعدين  من أي خطر، وق
مختلفين عمًال بريئًا، بينما بقية الترتيبات موحدة وبيد 

اللجنة العليا لالمتحانات.
وأعرب االستاذ حسين حازب عن اسفه لموقف مجلس 
القائمين بأعمال الوزارة قائًال: «شيء مؤسف ان مجلس 
القائمين بأعمال الــوزراء لم يرفض مثل هذا الموضوع 
في اجتماعه الــذي استمع فيه لتقرير عن ترتيبات 

تفاصيل ص ١٢االمتحانات قبل ايام»..

قمة بال قيمة
وسط إحباط كبير يعيشه الشارع العربي، تبدأ    

اليوم في العاصمة الموريتانية نواكشوط القمة 
العربية والتي يغيب عنها العمالقة من الزعماء والقادة 
العرب، كما يقاطعها معظم القادة بمن فيهم من أيدوا 
العدوان على اليمن.. وتمثل هذه القمة مهزلة عربية غير 
مسبوقة في تاريخ القمم العربية بعد أن أوصلتها السعودية 

إلى حالة الزهايمر والخرف الذي يعيشه نظامها..
واألســوأ من كل ذلك أن يــرأس هذه القمة باسم اليمن 
شخص مجرم وملوثة يده بدماء اآلالف من أبناء الشعب 
اليمني، ليمثل بذلك سابقة في تاريخ األمة وتحديًا للضمير 
العربي، ومحاولة شرعنة للمتآمرين على تطلعات األمة 

ومستقبل أجيالها..
الجدير بالذكر أنه يتغيب عن هذه القمة زعماء وقادة 
عــرب كــان لهم صــوالت وجــوالت في صنع القرار العربي 
والدولي، ومنهم أبطال صامدون مازالوا يقودون شعوبهم 

بوجه مؤامرة الربيع العبري، بينما نجد أن من يشارك في 
هذه القمة «التابعون» آلل سعود، فيما يتخلف عن الحضور 
 من رؤساء وملوك وامراء مصر وسوريا والعراق والمغرب 

ٌّ
كل

والــجــزائــر وسلطنة عمان وفلسطين واألردن وتونس 
والبحرين.. وتقف القمة الـ٢٧ أمام قضايا ثانوية ال تعني 
 إلى أنها 

ً
األمن القومي العربي ال من قريب أو من بعيد، إضافة

عقد في الوقت الذي أقدمت فيه السعودية على تطبيع 
ُ
ت

عالقاتها مع الكيان الصهيوني، ما يعني أن السعودية نجحت 
في مؤامرتها القذرة بإفراغ هذه المؤسسة العربية القومية 
من محتواها والنأي بها عن أداء رسالتها المناطة بها تجاه 

أبناء األمة العربية..
ــا يجعل هــذه القمة بــال قيمة هــو رفــض المغرب  وم
استضافتها في فبراير الماضي، مبررًا ذلك بما يواجهه 
العالم العربي من تحديات، مما يحول دون عقد قمة الغاية 

منها مجرد مناسبة لالجتماع ليس إّال.

المؤتمر يستكمل إجراءات انضمام «أنصار الصالح» لعضويته
أوضح مصدر في الدائرة التنظيمية  

بــاألمــانــة الــعــامــة للمؤتمر الشعبي 
«الميثاق» بأن الدائرة بدأت  العام في تصريح لـ
ات انضمام قيادات وكــوادر  باستكمال إجــراء

منظمة انصار الصالح للمؤتمر الشعبي العام.
ات سيتم استكمالها  وقال المصدر: إن اإلجراء

خالل األيام القادمة.
وكانت المنظمة قد أعلنت إقرارها االنضمام 
الكامل بكل مكوناتها الى المؤتمر الشعبي العام 
التنظيم الرائد بقيادة زعيمه ومؤسسة الزعيم 

علي عبدالله صالح وذلــك في االحتفالية التي 
ـــ١٧ من يوليو  نظمت بمناسبة ذكــرى يــوم ال
المجيد، والــذي حضره الشيخ صادق أمين أبو 

راس نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام.
هــذا وقــد استقبل أعــضــاء وأنــصــار المؤتمر 
وأحزاب التحالف الوطني وكل جماهير الشعب 
قرار إعالن انضمام منظمة أنصار الصالح برئاسة 
االستاذ يحيى محمد عبدالله صالح الى المؤتمر 

الشعبي العام رسميًا بارتياح كبير..
تفاصيل ص٢

يحيى صالح: 

هادي لن يعود أبدًا و الشرعية 
تمنحها الشعوب وليست السعودية

قــال االستاذ يحيى محمد عبدالله صالح -رئيس  
ملتقى الرقي والتقدم: إن السعودية لن تكون يومًا 
من األيام وسيطًا مقبوًال لدى اليمنيين نظرًا لما ترتكبه من 
جرائم حرب وإبادة بحق أبناء شعبنا اليمني. وأضاف في مداخلة 
مع قناة «الميادين»: أن السعودية أسوأ من اسرائيل بعدوانها 
على اليمن الذي يزيد عن عام وأربعة أشهر..وهي تريد من 
كل األطراف أن يأتوا إليها لتنزع عنها تهمة مسؤوليتها عن 

الجرائم وكأنها ليست طرفًا

تفاصيل ص١٢ 

المنظمات تناشد إنقاذ 
قرية الصراري بتعز

ــدات تجاه    ــدي ــن ــت تــتــواصــل اإلدانــــــات وال
الممارسات الهمجية التي يرتكبها مرتزقة 
السعودية وما يقومون به من عمليات تطهير 
عرقية متوحشة لكافة سكان قرية الصراري في 
مديرية صبر بتعز من أطفال ونساء وشيوخ، بعد أن 
فرضت ميليشيات اإلخوان واالشتراكي والناصريون 
والقاعدة والسلفيون حصارًا مطبقًا وعلى مدى 
أكثر من عام، وتحاول ميليشيات اإلخوان بقيادة 
الــمــرتــزق عـــارف جــامــل اقتحام القرية والــقــرى 

المجاورة منذ بداية شهر يوليو..
تفاصيل ص١٢

إشادات واسعة بصموده أمام الضغوطات

الوفد الوطني يجدد تمسكه باتفاق سياسي شامل في الكويت ورفضه أي رؤى أو أجندة تنحرف بالمشاورات
أشــاد سياسيون وقــادة أحــزاب وفعاليات مجتمعية  

بصمود الوفد الوطني المشارك في مشاورات الكويت- 
برئاسة األستاذ عارف عوض الزوكا األمين العام للمؤتمر الشعبي 
العام واألستاذ محمد عبدالسالم ناطق أنصار الله- أمام المؤامرات 
التي تجسدها الضغوطات التي يتعرض لها من قبل تحالف 
العدوان الذي تقوده السعودية ضد بالدنا وشعبنا، والتي تعكس 
خروجًا عن أيــة عملية سياسية تسعى فعًال الــى حل سياسي 

لألزمة اليمنية.
هذا وفي الوقت الذي تشهد مشاورات الكويت جمودًا مفتعًال 
من قبل وفد الرياض الذي هرب رئيسه من المشاورات وسط 
تساهل دولي لحضور قمة «الجرذان» -على حد وصف الكاتب 
عبدالباري عطوان- في الوقت ذاته غادر المبعوث الدولي الكويت 
الى موريتانيا في محاولة لتعطيل المشاورات وفــرض أجندة 
سعودية عجزت عن تحقيقها في الحرب.. في الوقت ذاته جدد 
الوفد الوطني في بيانين منفصلين تمسكه بموقفه المعلن والذي 
على أساسه قبل بهذه المشاورات والمتمثل في الوصول الى اتفاق 
سياسي شامل وكامل.. مؤكدًا ثبات موقفه وعدم قبوله بأي رؤى 
أو أجندة تنحرف بالمشاورات بعيدًا عن األرضية التي توصلت 
المشاورات اليها خالل الفترة الماضية.. محذرًا في نفس الوقت 
من تصعيد العدوان السعودي ومرتزقته -وعلى نحو خطير- من 
عملياته العسكرية التي تزامنت مع استئناف مشاورات الكويت 
لتشمل كل جبهات المواجهة.. مواصًال عملية التحشيد المكثف 
والزحوفات، هادفًا من وراء ذلك تحقيق أي انجاز ميداني يغير 
سياق المشاورات في تأكيد على عدم جديته في الوصول الى حل 
سياسي يوقف العدوان ويرفع الحصار عن الشعب اليمني ويمّهد 

الطريق الى سالم حقيقي في اليمن.

الوفد الوطني يطالب بالكشف عن مصير األسرى والموضوعين 
تحت اإلقامة الجبرية باإلمارات والسعودية

طالب ممثلو الوفد الوطني في لجنة األسرى المنبثقة عن مشاورات الكويت،  
طالبوا اللجنة بالكشف عن مصير األسرى والمعتقلين والموضوعين تحت االقامة 
الجبرية في دولة االمارات والسعودية هذا وذكرت وكالة األنباء الكويتية -أمس االحد- أن 
اللجنة تبحث خريطة طريق إلطالق سراح جميع األسرى والمعتقلين بموجب االتفاق 

الذي تم التوصل اليه..
تفاصيل صـ٣

بريطانيا ترفض تصريحات ٣ وزراء في الحكومة 
يدافعون عن جرائم السعودية في اليمن

ـــحـــكـــومـــة   رفـــــضـــــت ال
البريطانية تصريحات 
ثالثة وزراء في الحكومة كانوا قد 
صرحوا بأن تحالف العدوان الذي 
تــقــوده السعودية ضــد اليمن لم 
ينتهك أو يرتكب خروقات للقانون 
الدولي، ولم يرتكب جرائم حرب..

ـــــــدت وزارة الــخــارجــيــة  وأك
البريطانية- فــي بــيــان اصــدرتــه 
الخميس- أن تصريحات وزراء 

المملكة الــمــتــحــدة بــشــأن اليمن 
المشار إليها أعاله، غير دقيقة وال 

تمثل الحكومة البريطانية..
ــر بــــوزارة الخارجية  ــوزي وقـــال ال
توبياس الوود: ان التصريحات التي 
أدلى بها وزراء ال تعكس تمامًا حقيقة 
أن الحكومة لم تقدم أي تقييم ما إذا 
كان السعوديون قد انتهكوا القانون 

االنساني في اليمن.
تفاصيل ص٢

«الجزائية» ترجئ جلستها إلى ٨ أغسطس

المتهمون بتفجير مسجد الرئاسة يرفضون الحضور ويتمترسون بأسلحة رشاشة داخل السجن المركزي
عقدت المحكمة  

الجزائية برئاسة 
ــي الــعــمــيــســي  الــقــاضــي عــل
رئيس المحكمة المتخصصة 
بــأمــانــة الــعــاصــمــة السبت، 
جلسة جــديــدة فــي قضية 
التفجير اإلرهــابــي لمسجد 

دار الرئاسة..
وتــأخــر انــعــقــاد الجلسة 
حــتــى الـــســـاعـــة الــعــاشــرة 

صباحًا بسبب عدم احضار المتهمين الخمسة من 
السجن المركزي بعدها تواصل رئيس النيابة خالد 
الماوري مع إدارة السجن المركزي والذين أفادوا أن 

ــضــوا رفــضــًا قــاطــعــًا الــحــضــور إلــى  المتهمين رف
المحكمة..

وحررت إدارة السجن إخطارًا رسميًا تم ارساله إلى 
م إلى المحكمة في الجلسة التي ُعقدت 

ّ
النيابة وُسل

بحضور بعض المتهمين المفرج 
عنهم خالفًا للقانون..

هــذا وقــد واجــهــت المحكمة في 
الجلسة خمسة متهمين حضروا أمام 
المحكمة ألول مرة، بقرار االتهام 
وأدلة االثبات ضدهم والذين تهربوا 
من االجابة وأحالوها إلى محاميهم..

وأكد عضو فريق محامي الضحايا 
«الميثاق»  االستاذ محمد المسوري لـ
أن المتهمين الخمسة ال يعيشون في 
سجن بالمعنى الصحيح وإنما في فندق خمسة نجوم، 

باإلضافة إلى أنهم يحملون اسلحة رشاشة..
تفاصيل ص٦

أبطال الجيش واللجان يحققون انتصارات تاريخية ويلحقون هزائم نكراء بالقوات السعودية ومرتزقتها

تفاصيل ص٢


