
كلمة 

الشعب اليمني وقــواه السياسية الوطنية وفي صدارتها المؤتمر   
الشعبي العام وحلفاؤه وأنصار الله وحلفاؤهم شعب سالم وأمن 
واستقرار ولم يكن مصدر خطر أو تهديد ألحد من أشقائه أو جيرانه أو 
مصالحهم أو مصالح أي دولة في العالم، ومثلما ال يحب أن يعتدي ال يحب 
العدوان عليه، وهذه حقيقة لطالما ُعرف بها عبر تاريخه الحضاري العريق 
حتى اليوم وفي المستقبل، وأرضه كانت وستظل مقبرة للمعتدين والغزاة 

والمحتلين.
هذا هو سياق الموقف الذي أعلنه المجلس السياسي األعلى رأس السلطة 
الشرعية في اليمن المرّحب بأية مبادرة توقف العدوان وترفع الحصار عن 
اليمن وتخرج القوات األجنبية المحتلة أجزاء منه.. بمعنى آخر مبادرة جادة 
وصادقة تؤدي الى صون سيادته ووحدته واستقالله وحرية شعبه الصابر 
المسالم الصامد أمام حرب عدوانية بربرية قذرة غاشمة وشاملة ألكثر من عام 
ونصف.. وال يهم أن تأتي هذه المبادرة من األمم المتحدة أو الواليات المتحدة 
االمريكية أو من أي طرف إقليمي أو دولي.. فالمصداقية والجدية الهادفة الى 
وقف مذابح العدوان اليومية ضد الشعب اليمني والتي تقتل المدنيين األبرياء 
وغالبيتهم من األطفال والنساء والشيوخ وتدمر البنية التحتية والمنشآت 
االقتصادية والخدمية والتنموية واالستثمارية على نحو مقصود وممنهج 
ويتكامل هذا كله مع الحصار الخانق ليشكل حرب إبادة جماعية لم يسبق أن 

شهد التاريخ  مثيًال لها.
إن األسوأ في العدوان السعودي على اليمن هو المشاركة والتواطؤ الدولي 
والصمت العالمي وحتى المشاورات التي جرت في جنيف والكويت أثبتت 
بالمسار والمحصلة أن غايتها ليس الحل السياسي السلمي وإنما تغطية 
استمرار العدوان وما يرتكبه من جرائم بحق اليمن -وطنًا وشعبًا- التي ستظل 

وصمة عار في جبين البشرية.
رغم هذا كله وألننا شعب مسالم تعاملنا مع المشاورات بإيجابية وسوف 
نتعاطى مع أية مبادرة جديدة بإيجابية أيضًا، وهو ما أكد عليه المجلس السياسي 
األعلى انطالقًا من استشعاره المسؤولية تجاه شعبه المؤمن بالله وحقه في 
الوجود والحياة الكريمة العزيزة في وطنه الموحد المستقل، ولن يقبل بحل 
ال يحقق سالمًا يرقى الى مستوى صموده وتضحياته وانتصاراته الملحمية 
االسطورية.. فاليمانيون أياديهم ممدودة للسالم ويسعون الى حل سياسي 

شامل ومشرف، لكنهم ال ينكسرون وال يخضعون وال يستسلمون..

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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طى المؤسس
ُ

المؤتمريون يجددون الوفاء للوطن والسير على خ

المؤتمر يحتفل بذكرى التأسيس الـ٣٤ 
بحضور الزعيم

تلقى الزعيم علي عبدالله صالح- رئيس المؤتمر الشعبي العام- عددًا من برقيات  
التهاني من فروع المؤتمر بالمديريات والمحافظات والخارج بمناسبة الذكرى الـ٣٤ 

لتأسيس المؤتمر في الـ٢٤ من أغسطس ١٩٨٢م..
وجدد قيادات وأعضاء المؤتمر بهذه المناسبة الغالية التأكيد على ثبات الموقف والتمسك 
بالوفاء والعهد الذي قطعوه للمؤتمر وزعيمه وللوطن والسير على النهج الذي اختطه المؤسس..

وأشادت برقيات التهاني بالدور الريادي للزعيم علي عبدالله صالح الذي كان له شرف التأسيس 
لحزبنا الكبير وصنع التحوالت الوطنية في كافة المجاالت وفي مقدمتها إعادة تحقيق الوحدة 

المباركة.
وأكدوا أن مواقف المؤتمر وقياداته كانت ومازالت إلى جانب الوطن وتدافع وتحافظ على ثوابته 
وتقف بقوة بصف الشعب وقضاياه وما يعانيه جراء العدوان البربري الغاشم على الوطن وعلى 
كل جميل حققه المؤتمر للوطن والتي عمل العدوان بقيادة السعودية على تدميرها وارتكاب 
جرائم يندى لها الجبين من قتل أبرياء وحصار اليمن وشعبه بطريقة لم يسبق لها مثيل في 

التاريخ من البشاعة والجرم.
تفاصيل ص٢

«الميثاق»: «الميثاق»:القائم بأعمال وزارة األوقاف لـ القائم بأعمال وزير التربية لـ

السعودية تحرم اليمنيين 
من الحج للموسم الثاني

العدوان يدمر من أربع إلى 
ست مدارس يوميًا

وزير «هادي» متهم باختالس
أطفال ونساء اليمن ُيقتلون بوحشية والمنظمات تلهث وراء المال أموال الراغبين في الحج 

«الميثاق»: المتحدث باسم وزارة الصحة لـ

من المنظومة الصحية في  ٨٠٪ 
اليمن دمرها العدوان

من المنظومة الصحية في 

شهيدًاوجريحًا بعد٥٠٥ أيام ٢٦٥٦١ 
من العدوان السعودي

خطـة كيـري تثـيـر ضجيجـًا
صعدة.. 

صواريخ الموت 
في كل اتجاه!!

تعز.. 
حصاد الرؤوس 

لميليشيات  المرتزقة 

بحضور الزعيم المؤسس علي عبدالله صالح- رئيس الجمهورية األسبق   
رئيس المؤتمر- أحيا المؤتمر الشعبي العام الذكرى الـ٣٤ لتأسيسه األربعاء 

الماضي بحفل خطابي وفني بمقر اللجنة الدائمة بالعاصمة..
وفي الحفل الذي حضره أعضاء اللجنة العامة والدائمة وقيادات حزبية وناشطون، 
استعرض األستاذ صادق أمين أبو راس نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام.. عضو 
المجلس السياسي األعلى، مراحل تأسيس المؤتمر وتشكيل لجنة الحوار الوطني 

كلت من مختلف القوى السياسية التي كانت تعمل تحت األرض.
ُ

التي ش
وقال: "كنا عندما نختلف في اللجنة نعود إلى الزعيم علي عبدالله صالح والذي 
كان يفك الُعقد سواء مع االشتراكيين أو اإلسالميين أو الناصريين والقوميين، حتى 
أنجزنا مسودة الميثاق الوطني وعدنا بها إلى الزعيم علي عبدالله صالح والذي وجه 

بإنزاله لالستفتاء.
تفاصيل ص٢

األمين العام للمؤتمر يلتقي بسفير روسيا في سلطنة عمان
التقى االمين العام للمؤتمر الشعبي العام  

ــزوكــا- األربــعــاء  االســتــاذ عـــارف عــوض ال
الماضي- بسفير جمهورية روسيا االتحادية في 

سلطنة عمان السيد انواربك فاضليانوف.
وفي اللقاء نقل االمين العام تحيات القيادة السياسية 
للمؤتمر ممثلة بالزعيم علي عبدالله صالح رئيس 
الجمهورية السابق رئيس المؤتمر الشعبي العام الى 
الرئيس الروسي فالديمير بوتين، مجددًا شكر الشعب 
اليمني لروسيا على مواقفها المساندة لليمن في مختلف 

المراحل .
تفاصيل ص٣

أبوراس: المؤتمر يسعى إلخراج البالد من األزمة
من ساهموا في قتل اليمنيين وتدمير مقدرات الوطن البد أن يحاسبهم الشعب
المؤتمر تجاوز كل المؤامرات بفضل حنكة الزعيم

السعودية تحّول اليمن إلى معسكر للموت ومطارات العالم إلى معتقالت جماعية لليمنيين

يعيش اآلالف من اليمنيين العالقين في جميع  مطارات العالم معاناة  
انسانية فظيعة بعد أن حولت السعودية حياتهم إلى اشبه بالعيش 
داخل معسكرات الموت التي اقامتها النازية إبان الحرب العالمية الثانية، ومنعها 
الرحالت الجوية إلى مطار صنعاء منذ قرابة شهر وسط صمت عربي واسالمي 
ودولــي مريب، وبالمقابل يواجه اآلالف من المرضى اليمنيين- وخصوصًا الذين 
يعانون من امراض مستعصية كالسرطان والفشل الكلوي والقلب وغيرها- الموت 
بسبب عدم توافر االدوية في ظل استمرار العدوان والحصار الجائر، حيث يواجه 
٢٧ مليون يمني الموت قصفًا بأسلحة محرمة دوليًا، أو الموت بسالح الغذاء والدواء 

الذي تستخدمه الرياض إلبادة الشعب اليمني..
ويعد تجاهل اجتماع  جدة- المنعقد الخميس بين وزراء خارجية السعودية 

واإلمارات مع وزير خارجية الواليات المتحدة والمبعوث الدولي- معاناة ٨٥٪ 
من سكان اليمن، بينهم عشرات اآلالف من العالقين في مطارات العالم اصرارًا من 
تحالف العدوان على استمرار حرب اإلبادة ضد الشعب اليمني، وعدم الرغبة في 

حل سلمي لألزمة..
 الجدير بالذكر أن اآلالف من اليمنيين العالقين او باألصح المحتجزين قسريًا في 

مطارات العالم أوصدت أمامهم كل األبواب.
وبالمقابل هناك اآلالف من الطالب الدارسين في الخارج وكذلك المغتربين والمرضى 
يعانون في مطار صنعاء وينتظرون السماح لهم بالخروج في رحالت عالجية أو 
للدراسة أو للعودة إلى أعمالهم في دول االغتراب، ولألسف ال احد يكترث لمعاناتهم 

خاصة بعد ان اصبح الموقف األممي يتحرك وفقًا لدورة المال السعودي.

المجلس السياسي: سنتعامل بإيجابية مع أي مبادرة تهدف لوقف العدوان ورفع الحصار
ناقش المجلس السياسي األعلى- في اجتماع عقد األحد برئاسة   

االستاذ صالح الصماد رئيس المجلس والدكتور قاسم لبوزة نائب 
ات الالزمة لتشكيل الحكومة في القريب العاجل.. رئيس المجلس- اإلجراء

وأكد المجلس السياسي انه سيتعامل بإيجابية مع أية مبادرة تقوم على 

أساس الوقف الشامل للعدوان ورفع الحصار على الشعب اليمني وتحقيق 
السالم المنشود. ووقف المجلس أمام تقرير الحالة العسكرية واألمنية 
وتصعيد العدوان لغاراته والمجازر المرتكبة بحق المدنيين واستهداف 

البنية التحتية في مختلف محافظات الجمهورية.

مصدر مؤتمري: 

ال شرعية 
لقرارات هادي

صــرح مــصــدر مسؤول  
في الــدائــرة السياسية 
ــأن  لــلــمــؤتــمــر الــشــعــبــي الـــعـــام ب
الــقــرارات التي يصدرها عبدربه 
منصور هادي والتي تقضي بتعيين 
ســفــراء أو مــســئــولــيــن بمناصب 
حكومية "مدنية أو عسكرية" 
ــة .وأكــــد  ــهــا أي شــرعــي ــيــس ل ل
المصدر المسؤول أن الشرعية 
اليوم هي للمجلس السياسي األعلى 
المستفتى عليه دستوريًا عبر 
المؤسسة التشريعية المتمثلة 
ــبــرلــمــان الــيــمــنــي وشعبيًا  فــي ال
بالحشود الجماهيرية ألبناء الشعب 
اليمني في ٢٠ أغسطس بميدان 
السبعين وفي بقية المحافظات 
اليمنية تأييدًا للمجلس السياسي 

األعلى .

توقعات بانسحاب دول خليجية من تحالف العدوان على اليمن
توقعت مصادر سياسية سحب عدد من دول تحالف العدوان (بينها   

دول خليجية) قواتها ووقــف مشاركتها في العدوان الــذي تشنه 
«الميثاق» أسباب ذلك  السعودية على اليمن.  وأرجعت المصادر في تصريح لـ
لرفض تلك الدول استمرار العدوان على اليمن، وكذلك للدفع بعملية التسوية 

السياسية السلمية في اليمن الى األمام.
مشيرة الى أن مصر وقطر والمغرب أعلنت في وقت سابق دعمها للحل 
السلمي في اليمن وتجنب استمرار السير في الخيار العسكري الذي لم يحقق 

نتائج سوى قتل آالف األبرياء ومضاعفة معاناة الشعب اليمني.
وأوضحت المصادر أن هذه التطورات تأتي عقب فشل العدوان السعودي في 

تحقيق األهداف العسكرية التي اعلنها اضافة إلى االضرار التي لحقت بالدول 
المشاركة في تحالف العدوان عسكريًا وسياسيًا واقتصاديًا.

 وتوقعت المصادر السياسية أن يكون انسحاب تلك الدول بشكل تدريجي، 
السيما وأن هناك تغيرًا ملحوظًا في المواقف السياسية المصرية والقطرية، 
واإلماراتي تحديدًا الذي أصبح في مواجهات ميدانية مع القوات السعودية 

وجماعة االخوان المسلمين.
وأكدت المصادر أن تلك الدول ابلغت السعودية عن استعدادها الستضافة 
عدد من مرتزقة الرياض للعيش على أراضيها بشرط عدم ممارستهم ألية 

أنشطة سياسية.

نقل عناصر إرهابية من عدن وأبين 
وشبوة للقتال في نجران

وصلت المجاميع األولى من عناصر  
تنظيم القاعدة وداعش والسلفيين 
واالخوان المسلمين- والذين كانوا يقاتلون الى 
جانب قوات تحالف العدوان في عدن وشبوة 
وأبين ولحج- وصلت، أمس، الى األرض السعودية 
فــي طريقهم الــى جبهات القتال فــي نجران 
وجــيــزان وعسير لمواجهة الجيش واللجان 

«الميثاق»  الشعبية. وذكرت مصادر مطلعة لـ
أن المدعو حسين عرب والمدعو هاني بن بريك 
وعدد من مرتزقة الرياض وقيادات من تنظيم 
القاعدة وداعش والسلفيين قد التقوا قبل شهر 
في عدن بناًء على توجيهات من الفار هادي 

وبن دغر..
تفاصيل ص٣

المجلس السياسي يناقش إجراءات تشكيل الحكومة في القريب العاجل
د.باصرة: الشعب اليمني لن يقبل بنزع سالح جيشه

رون مالحم بطولية في نجران ومختلف جبهات القتال
ّ

أبطال الجيش واللجان يسط

د. باصرة:

اتفاقية الحدود اليمنية 
السعودية مهددة بالسقوط

أكد الدكتور صالح باصرة- وزير التعليم العالي األسبق- أن   
استمرار الحرب وتمددها إلى الحدود اليمنية السعودية 
يعد بمثابة تهديد التفاقية الحدود الموقعة بين البلدين في العام 
٢٠٠٠م، مشيرًا إلى أن أي اتفاقية حدود إذا لم تكن محمية بسالح 

مشترك بين الطرفين فستكون مهددة بالسقوط في أي لحظة..
وقال باصرة في تصريح لصحيفة «السياسية الكويتية»: كان يفترض على 
خطة كيري أن تشدد على احترام السيادة من الطرفين اليمني والسعودي 
معًا وليس من الطرف اليمني فقط لتحقيق سالم دائم بين البلدين، على 
اعتبار أن أمن السعودية وأمن اليمن هو خير لهما، واليمن عمق ستراتيجي 
ل باصرة:«ال أدري هل األمريكيون  للسعودية والعكس صحيح». وتساء
يريدون مساعدة اليمن فعًال وإعادة بنائه وبناء جيشه من جديد أم 
يريدون يمنًا منزوع السالح من دون جيش؟ وأكد باصرة أنه ال يمكن 

ليمني أيًا كان أن يقبل بدولة من دون سالح».

ف عشرات الشهداء والجرحى اللجنة الرئيسية لمجلس الشورى تناقش دور المجلس في المرحلة الراهنة
ِّ
 غارات هيستيرية لطيران العدوان تخل

القضاء المصري يحكم ببطالن تسليم جزيرتي «تيران وصنافير» للسعودية

الصواريخ اليمنية تشعل العمق السعودي

أثبت القضاء اإلداري المصري استقالله أمام الضغوط  
التي مارستها السلطة التنفيذية للرئيس السيسي. 
فقد قضت المحكمة اإلداريــة العليا، في مصر -السبت- برد 
هيئة المحكمة التي كان مقررًا لها نظر طعن الحكومة على 
حكم بطالن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية التي 
تقضى بتنازل مصر عن السيادة على جزيرتي تيران وصنافير 

الواقعتين قرب الشواطئ المصرية على البحر األحمر. وفشلت 
حكومة السيسي التي حاولت للمرة الثانية إثبات سعودية 
الجزيرتين في تعطيل حكم القضاء اإلداري ببطالن سعودية 
الجزيرتين من خالل الطعن عليه حتى تتمكن من عرض 
االتفاق على مجلس النواب قبل نهاية دورة االنعقاد األولى له 

إال أن الحكم برد هيئة المحكمة حال دون ذلك.

كتب/ بليغ الحطابي

ــوعــد مــصــدر   ت
عــــــســــــكــــــري 
بضرب مواقع استراتيجية 
سعودية تضمنتها قائمة 
األهــــــداف الــتــي حــددهــا 
الــجــيــش الــيــمــنــي وســبــق 
ــي وقــت  اإلعــــالن عــنــهــا ف
سابق في العمق السعودي 

في نحو (١٠٠) هدف.

وقال المصدر: إن الجيش 
يتبع استراتيجية النفس 
الطويل وإذا لم يتم إيقاف 
الـــعـــدوان ورفـــع الحصار 
فإنه ال يوجد شيء سيوقف 
ــقــدم وحـــــدات الجيش  ت
واللجان الشعبية باتجاه 
الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى مـــدن 

سعودية.
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