
كلمة 

النازية الوهابية
الحرب العدوانية االجرامية القذرة والشاملة التي يشنها العدو السعودي   

االرهابي وتحالفه البغيض على اليمن تشهد - وهي تقترب من إكمال عامها 
الثاني- تصعيدًا هيستيريًا من الجو والبر والبحر على كل الجبهات من نجران وجيزان 
وعسير الى الجوف ومارب ونهم والبقع وعسيالن في محافظة شبوة وصوًال الى تعز 
ولحج وتحديدًا ذوباب وكهبوب ومقبنة وجبل حبشي، والهدف كان ومازال منذ بداية 
العدوان السيطرة على جنوب البحر األحمر ومضيق باب المندب الحيوي االستراتيجي 

لليمن والستقرار المنطقة والمصالح الدولية وبالتالي لألمن والسالم العالمي.
يأتي جنون آل سعود وتحالفهم اإلقليمي والدولي كتعبير عن شعور بالخوف من 
استمرار هزائمهم أمام صمود الشعب اليمني وانتصارات جيشه ولجانه الشعبية 
ومتطوعي قبائله، وبالتالي فشل مشروعهم في إعادة اليمن الى الهيمنة والوصاية 
السعودية عبر السيطرة على موقعه الجيوسياسي االستراتيجي المتمثل في باب 
المندب وعدن وحضرموت وبقية مناطق الثروات وعبر تقسيمه الى كيانات متناحرة 
 مملكة الشر االرهابي والمتحالفون 

ً
مناطقية وجهوية وطائفية ومذهبية.. مدركة

معها أن الوقت لم يعد في صالحهم، األمر الذي عكسته متغيرات مشروع حروبهم 
منى بها أدواتها من 

ُ
في المنطقة السيما في سوريا والعراق بدليل الهزائم التي ت

تنظيمي القاعدة وداعش، والتي إذا ما ربطناها بمحصلة الحرب العدوانية المباشرة 
على اليمن التي توشك على دخول عامها الثالث، فإن دمار اليمن وعشرات آالف الضحايا 
من الشهداء والجرحى ومعظمهم من النساء واألطفال والشيوخ كاٍف في حالة هزيمة 
مملكة الشر، وفشل مشروع تحالفها الخليجي وسقوط رهانات القوى الدولية التي تقف 
خلفه سيجعل وجودها في مهب ريح عواصف المتغيرات، فكيف سيكون األمر إذا 
ماُنظر إليه من زاوية أوسع الى الدمار والضحايا البشرية في اليمن والعراق وسوريا 
وبقية البلدان العربية واإلسالمية والعالم والذين يعدون بعشرات الماليين، وعلينا هنا 

أن نتصور مصير هذا التوحش.
إن هذه الحرب القذرة على اليمن -الوطن والشعب- ليست حربًا لتحقيق مشروع 
السيطرة والهيمنة والوصاية فقط وإنما تجاوزت إلى حرب إبادة لليمنيين جميعًا، وفي 
الصدارة تلك الحشود من المرتزقة الذين ألغوا عقولهم وباعوا وطنهم وضمائرهم 
وأنفسهم بثمٍن بخس آلل سعود وبقية الدويالت النفطية الخليجية ليكون وقودًا لنار 
إجرامها من جبهات العمق الى كل جبهات الداخل وقتل أولئك المرتزقة في نجران 
وميدي ونهم ومأرب وشبوة والجوف والبقع وأخيرًا باب المندب والتي ُمني فيها العدوان 
ومرتزقته باالنكسارات والهزائم التي ُسحق فيها على أرض المواجهة أولئك المرتزقة 
الذين بعد هذا كله لم يستبينوا حقد آل سعود الذين يعتبرون أولئك المرتزقة مجرد 
أدوات حقيرة للموت ُدفع ثمنها مسبقًا.. ويبقى االستخالص األهم من هيستيريا 
التصعيد السعودي والذي وصل حد المغامرة في باب المندب بهدف خلط األوراق 
وتدويل الصراع في محاولة إلنقاذ نفسها، وهي واهمة ألن الشعب اليمني انتصر وأن 
متغيرات األحداث في المنطقة والعالم تجاوزت جنون العظمة النفطية السعودية.. 

إنها نهاية النازية الوهابية.
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مه منصبه الجديد
ُّ

هنأه بمناسبة تسل

الزعيم يطالب األمين العام لألمم المتحدة بتحّمل مسئوليته وإيقاف إبادة الشعب اليمني

اليمن توّدع فقيد الوطن والمؤتمر المناضل عبدالسالم العنسي

تشيع اليمن يومنا هذا االثنين االستاذ/ عبدالسالم   
العنسي عضو مجلس الشورى عضو اللجنة الدائمة 
للمؤتمر الشعبي العام الذي انتقل الى جوار ربه أمس األحد 
بعد أيــام من نقله إلى أحد مستشفيات العاصمة لتلقي 

العالج بعد رض عضال ألم به.
وبرحيل هذا المناضل الجسور خسر الوطن أحد رجاله 
األوفياء، حيث سخر معظم حياته للنضال الوطني الصادق 

خدمة لشعبه ووطنه وانتصارًا لإلرادة الوطنية.
وقد كان الفقيد من أول المشاركين في اإلعداد والتهيئة 
لتأسيس المؤتمر الشعبي العام، كما شــارك في إعداد 
وصياغة الميثاق الوطني وبرامج العمل السياسي للمؤتمر 

الشعبي العام.
وعلى المستوى الرسمي تقلد العديد من المناصب 

«الميثاق» تنشر السيرة الذاتية للفقيد.

رون ملحمة انتصار تاريخي في ذوباب
ّ
أبطال الجيش واللجان يسط

 سفاح ١٣ يناير.. هادي..
تاريخ من العمالة 

واإلجرام بحق اليمن لن يفلتوا من العقاب

مصرع عدد من قادة وأفراد العدوان وتدمير كميات كبيرة من األسلحة والمعدات العسكرية الحديثة
 أعداد كبيرة من قوات الجنجاويد والمرتزقة تقهقروا أمام أبطال الجيش واللجان  «هادي» قاد المعركة من غرفة عمليات بمنطقة «ُسقية» وفر هاربًا إلى عدن

تفاصيل هزيمة العدوان ومرتزقته في باب المندب

تجّرع الفار هادي كعادته مرارة الهزيمة النكراء التي ُمني بها وقواته في حملته العسكرية التي قادها نحو منطقة   
ذوباب في باب المندب بمحافظة تعز، والتي شاركت فيها أعداد هائلة من الدبابات واآلليات المدرعة الحديثة والمدافع 
ذاتية الحركة واألسلحة األخرى- سعودية وإماراتية- إلى جانب أعداد كبيرة من قوات الجنجاويد السودانية ومن المرتزقة 
المحليين وعناصر من تنظيمي القاعدة وداعش تم جلبهم من مدينة حلب السورية، وذلك بإسناد كبير من السفن والبوارج 
الحربية، وطائرات تحالف العدوان التي شنت غارات كثيفة ومتواصلة على مدار الساعة أثناء محاولة تلك القوات التقّدم نحو 

األهداف التي ُرسمت لها في باب المندب

ّية 
َ
«الميثاق» بأن جحافل تلك القوات الغازية التي كان يوجهها هادي من غرفة العمليات بمنطقة ُسق وأفادت مصادر محلية لـ

ق أي تقّدم ُيذكر، بفضل صمود وبسالة وتصدي قواتنا المسلحة واألمن واللجان الشعبية ورجال القبائل الشرفاء من أبناء 
ّ
لم تحق

نوا من تدمير الكثير من تلك المعدات العسكرية 
ّ
نوا هادي ومرتزقته الدروس القاسية وتمك

ّ
المنطقة الذين أبلوا بالًء حسنًا ولق

الحديثة والمتطّورة، إلى جانب قتل عدد من قيادات وأفراد القوات والميليشيات المشاركة في تلك المعركة التي أراد هادي 
من خاللها تحقيق أي نصر ُيذكر على األرض بعد أن فشل في كل جبهات القتال سواًء في مأرب وصرواح ونهم والجوف أو في 
ى من المرتزقة تقهقروا 

َّ
البقع وميدي وحرض التي ُمني فيها بخسائر فادحة في األرواح والعتاد.. وأوضحت المصادر أن من تبق

وُدحروا إلى حيث كانوا نتيجة لما تعرضت له تلك القوات من خسائر فادحة في األرواح والعتاد، األمر الذي أجبر هادي على الفرار 
خ بالدماء 

ّ
ه أذيال الهزيمة والعار استمرارًا لمسلسل الهروب والهزائم التي يزخر بها تاريخه االنهزامي الملط إلى عدن يجر وراء

والتآمر ابتداًء من هروبه المخزي من عدن إلى البيضاء إثر مذبحة ١٣  يناير ١٩٨٦م في عدن، ثم هروبه من صنعاء إلى عدن 
عام ٢٠١٥م ثم هروبه من عدن إلى ُعمان، ومن ُعمان إلى السعودية مستقره األخير واألبدي ومستقر كل خائن وعميل.

الجدير بالذكر أن هزيمة هادي في معركة ذوباب بباب المندب جاءت تزامنًا مع الهزيمة النكراء التي تعرض لها الجنرال 
العجوز علي محسن في نهم- محافظة صنعاء.

استخدم العدوان أعدادًا هائلة من الدبابات والمدرعات والمدافع السعودية واإلماراتية بإسناد كبير من البوارج الحربية والطائرات

الصماد يشيد بانتصارات القوات البحرية والدفاع الساحلي 
وكسر محاوالت إنزال العدو في الساحل الغربي

تفقد األخ صالح الصماد -رئيس المجلس السياسي  
األعلى- امــس، يرافقه قائد المنطقة العسكرية 
الخامسة اللواء الركن سعيد الحريري، قوات البحرية والدفاع 
الساحلي وقوات خفر السواحل المرابطة في الساحل الغربي 
للجمهورية. وكان في استقبال رئيس المجلس السياسي األعلى 
فور وصوله الى القاعدة البحرية بالحديدة قائد القوات البحرية 
اللواء الركن محمد فضل، وقائد القاعدة البحرية العميد الركن 
نجيب ذمران والصف والضباط في القاعدة. وحيا رئيس المجلس 
ــذي تسجله القوات  السياسي األعلى الصمود األســطــوري ال
البحرية والدفاع الساحلي في مواجهة العدوان ومخططه الرامي 

البقية ص١١الى احتالل الساحل اليمني.. 

أقرت هيئة رئاسة مجلس النواب في اجتماعها أمس برئاسة   
الشيخ يحيى علي الراعي رئيس المجلس، وبعد مناقشة موضوع 
المبلغ الذي أعلن عن طباعته في جمهورية روسيا وتوريده الى محافظة 
عدن والذي يقدر بـ٢٠٠ مليار ريال، أقرت توجيه رسالة إلى رئيس 
وأعضاء مجلس الدوما في جمهورية روسيا االتحادية واألمين العام لألمم 
المتحدة ورئيس البنك والصندوق الدوليين عبرت فيها عن شكرها 
العميق لتلك الجهات على مواقفها اإليجابية واهتمامها باألوضاع القائمة 
في اليمن وسعيها الحثيث إلنهاء األزمة بالطرق السلمية، وتقدير جهود 
الحكومة الروسية المبذولة من أجل طباعة العملة اليمنية واإلعالن عن 
وصول ٢٠٠ مليار ريال إلى محافظة عدن إلنهاء أزمة السيولة النقدية.
البقية ص١١

األجهزة األمنية تعلن تضبط ١٤٩٢ إرهابيًا
أشاد الدكتور عبدالعزيز بن حبتور   

-رئيس مجلس الوزراء- بالدور الوطني 
الذي لعبته األجهزة األمنية ومحافظتها على 
تماسك الجبهة الداخلية وإفشال مخطط العدو 

السعودي لزعزعة األوضاع.
ـــًا الـــــى أن مـــاتـــتـــعـــرض لــــه عـــدن  ـــت الف
والمحافظات الجنوبية من أعمال إرهابية 
دليل واضح على إفراغ العدوان ومرتزقته 
األجــهــزة األمــنــيــة مــن الـــكـــوادر الوطنية 

واستبدالهم بميليشيات.
إلى ذلك كشف وزير الداخلية اللواء الركن 
محمد عبدالله القوسي أن األجهزة األمنية 
تمكنت -برغم العدوان والــذي استهدف 

البنى التحتية ألجــهــزة األمـــن- مــن ضبط 
١٤٩٢ إرهابيًا، كما أنها أحبطت ٧١٩ 

جريمة قبل وقوعها.
وقــال في أعمال مؤتمر قــادة الداخلية 
والـــذي اختتم أعماله السبت: إن الـــوزارة 
ــــن وســيــادة  ــى تــحــقــيــق األم ســتــعــمــل عــل
القانون والحفاظ على وحدة اليمن وسالمة 
أراضــيــه، وتــجــاوز التحديات األمنية التي 
فرضها الــعــدوان، كما أن األجهزة األمنية 
على استعداد لمواجهة األعمال اإلرهابية 
والتخريبية باعتبار االرهاب هو الوجه اآلخر 

للعدوان..
تفاصيل ص٣

البرلمان يوّجه رسالة لـ «الدوما» ويطالب بتوزيع 
«٢٠٠» مليار على محافظات الجمهورية الـ

أمريكا تلقي ٢٦ ألف قنبلة 
على ٧ دول بينها اليمن

أظهر إحصاء أن الواليات المتحدة  
األمريكية ألقت ٢٦١٧١ قنبلة 

على ٧ دول في عام ٢٠١٦م.
وذكر الخبير األمريكي ميكا زينكو الذي 
أجرى اإلحصاء ونشره على موقع مجموعة 
األبحاث المعروفة باسم «مجلس العالقات 
ـــواليـــات الــمــتــحــدة ألقت  الــدولــيــة» أن ال
١٢١٩٢ قنبلة على سوريا و١٢٠٩٥ 
قنبلة على الــعــراق و١٣٣٧ قنبلة على 
أفغانستان و٤٩٦ قنبلة على ليبيا و٣٤ 
قنبلة على اليمن و١٢ قنبلة على الصومال 

و٣ قنابل على باكستان.
الجدير بالذكر أن التحالف المناهض 
لتنظيم «داعش»، هو التحالف الذي تقوده 
الواليات المتحدة األمريكية، اعترف في 
بيان له صدر في بداية ديسمبر ٢٠١٦م 
بــأن عمليات القصف التي نفذها طيرانه 

أودت بحياة ١٧٣ مدنيًا. 

تفاصيل ص١٦

المجاعة تجتاح مديرية بني 
سعد بالمحويت

«الميثاق»: ناشطون لـ

النظام السعودي سقط أخالقيًا والعدوان على اليمن فاقم صراع األمراء

أعلنت السلطة المحلية عجزها عن إغاثة أبناء مديرية بني سعد  
بمحافظة المحويت التي يواجه ٨٠٪ من سكانها وضعًا إنسانيًا 
ف المرافق الصحية 

ُّ
صعبًا بسبب استمرار العدوان والحصار..  وأشارت الى توق

عن تقديم خدماتها بسبب نفاد مخزون األدوية والمستلزمات الطبية، ناهيك 
عن تفشي الفقر والبطالة في المديرية المنكوبة.

وكشفت التقارير الميدانية عن تزايد انتشار أمــراض المالريا وحمى 
الضنك وأمراض سوء التغذية لدى األطفال واألمهات واالسهاالت وغيرها 

من األمراض.
تفاصيل ص١٧

تقرير أمني جزائري: 

«أخونة» الحرس الجمهوري واغتيال الرئيس «صالح» السعودية سعت لـ

النيابة تحجز أكثر من ٥ مليارات باسم هادي وتجّمد أرصدة مؤتمر الحوار والفار العتواني

كشف تقرير أمني جزائري عن سعي النظام السعودي إلى «أخونة»   
الحرس الجمهوري في كل من اليمن والعراق، وضلوعه في محاولة 

اغتيال الرئيس اليمني األسبق/ علي عبدالله صالح، في يونيو ٢٠١١م..
ونقلت مصادر إعالمية متطابقة -عن تقرير أمني جزائري تم تناوله 
في ندوة سياسية أقيمت مؤخرًا- أن النظام السعودي سعى إلى اختراق 
المؤسسات العسكرية العراقية واليمنية عبر حمالت ما تسمى باالرشاد 
ى برابطة العالم االسالمي  سمَّ

ُ
الديني بالرؤية الوهابية نظمتها ما ت

ومؤسسة الوحيين السعوديتين، للحرس الجمهوري العراقي في عام 
٢٠٠٠م، تمهيدًا الحتالل ودعشنة العراق، وللحرس الرئاسي اليمني 
خالل عامي ٢٠٠٩، ٢٠١٠م، ضمن مخطط تفجير أحداث ما يسمى 

الربيع العربي في الشرق األوسط وشمال افريقيا مطلع ٢٠١١م.

وكشف التقرير وقوف النظام السعودي وراء محاولة اغتيال الرئيس 
اليمني األسبق علي عبدالله صالح مطلع يونيو٢٠١١م اثناء تأديته 
وكبار قيادات الدولة صالة الجمعة في مسجد دار الرئاسة، من خالل 
الخاليا الوهابية التي تمت زراعتها وتوظيفها داخل الحرس الرئاسي 

الخاص لتنفيذ عملية االغتيال..  
الجدير بالذكر أن وثائق وزارة الخارجية السعودية التي نشرها 
موقع «وكيليكس» منتصف ٢٠١٥م، تضمنت مراسالت بين سفارة 
السعودية في صنعاء والخارجية السعودية بشأن خطة موسعة لمد 
نشاط رابطة العالم االسالمي السعودية في اليمن وانشاء فروع لها 
وتمكينها مما أسمته نشر الدين الحق ودعم أهل السنة ضد ما أسمته 

المد الشيعي. 

حجزت النيابة الجزائية في العاصمة صنعاء أكثر من ٥ مليارات باسم الفار   
هادي مودعة في حسابات له في بعض البنوك وذلك تنفيذًا لحكم المحكمة 
الجزائية الصادر االسبوع الماضي بشأن المتهمين الذين حضروا قمة شرم الشيخ 
«الميثاق»  وطالبوا بالعدوان على بالدنا. وأوضح المحامي محمد المسوري في تصريح لـ
أن النيابة الجزائية وعمًال بحكم المحكمة حجزت مبلغ ٦٧١ مليونًا باسم الفار هادي 
قبل اسبوع، كما حجزت مبلغ ٥٠ مليون ريال سعودي، أي ما يعادل ٤ مليارات ريال، 

كما حجزت أىضًا مليوني دوالر، أي ما يعادل ٦٠٠ مليون ريال كلها في حسابات 
هادي، مؤكدًا أنه التزال عملية البحث عن أرصدة أخرى للفار هادي مستمرة. وكان 
المحامي المسوري قد ذكر أن النيابة العامة الجزائية أقرت االسبوع الماضي تجميد 
األرصدة المالية باسم مؤتمر الحوار الوطني والتي كان المخول فيها بالصرف المتهم 

أحمد عوض بن مبارك، والمعين من الفار هادي سفيرًا في واشنطن.
البقية ص١١

النظام السعودي أفشل حوار اليمنيين وسمح لنفسه بالتدخل في شئون اليمن الداخلية
 المؤتمر وحلفاؤه سيكونون خير عوٍن  للعمل من أجل األمن واالستقرار في اليمن نظام آل سعوديعتدي على اليمن بدون أي مبرر أو مسوغ قانوني أو أخالقي

بعث الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية األسبق رئيس المؤتمر  
الشعبي العام- برقية تهنئة الى األمين العام الجديد لألمم المتحدة السيد انطونيو 
غوتيريش بمناسبة تسلمه منصبه الجديد، عبر فيها عن تهانيه القلبية لتسلمه هذا المنصب 

الرفيع الذي يتبوأه عن جدارة.
وأحاط الزعيم صالح في تهنئته لألمين العام الجديد باألوضاع المأساوية التي يعيشها 
اليمنيون جراء العدوان السافر وغير المبرر الذي تشنه دول تحالف العدوان بقيادة نظام آل 

سعود األرعن على الشعب اليمني ومقدرات وطنه.
مخاطبًا األمين الجديد باسم الضمير اإلنساني أن يتحمل مسئوليته عن إيقاف إبادة الشعب 
 يومًا بعد يوم.مشيرًا الى أن 

ً
اليمني ورفع معاناته التي تجاوزة كل الحدود وتزداد مأساوية

ماليين البشر يتطلعون لدور األمين العام الجديد في إصالح مسار منظمة األمم المتحدة 
وتحصين مواثيقها وقوانينها من االختراق أو االنحراف.

التقى مسئولي وأعيان ومشائخ سقطرى وأشاد بمواقفهم الوطنية الوحدوية

رئيس المؤتمر: بيع أو تأجير األرخبيل أبعد من عين الشمس

التقى الزعيم علي عبدالله صالح- رئيس الجمهورية  
األسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام- الخميس، بعدد 
من مسئولي ومشائخ وأعيان محافظة سقطرى بحضور األستاذ عارف 
عوض الزوكا األمين العام للمؤتمر الشعبي العام والشيخ يحيى علي 

الراعي رئيس مجلس النواب األمين العام المساعد للمؤتمر.
وفي اللقاء تحدث الزعيم علي عبدالله صالح بكلمة رّحب فيها 
بالحاضرين وحيا في مستهلها كل أبناء سقطرى.. مشيدًا بمواقفهم 
الوحدوية وبتفاعلهم اإليجابي مع كل قضايا الوطن وفي مقدمتها 
الحفاظ على الوحدة اليمنية، باعتبارها قدر ومصير الشعب اليمني 

العظيم. وتطرق الزعيم علي عبدالله صالح في كلمته إلى عدد من 
القضايا والتطورات التي تشهدها الساحة الوطنية وما تتعرض له 
بالدنا من عدوان غاشم وآثم من قبل نظام آل سعود والمتحالفين 
معه. مشيرًا إلى أن الغيم الذي يخّيم على أجواء الوطن وليس على 
سقطرى فقط سيزول وستنفرج األزمــة بإذن الله وستفشل كل 
المخططات بفضل إرادة الشرفاء والصادقين المدافعين عن وطنهم 
وسيادته واستقالله، وأنه مهما كانت المحاوالت التآمرية ومهما حاول 
المعتدون تدنيس أرض اليمن فإن عليهم أن يدركوا جيدًا أن اليمن 
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ُ
كانت ومازالت وستظل مقبرة الغ

هادي استلم مبالغ هائلة من السعودية للتآمر على اليمن.. وسنعلنها باألرقام

الزعيم: الفقيد ترك بصمات كبيرة في مسيرة تأسيس المؤتمر وبناء الدولة اليمنية  

تفاصيل ص٢

تفاصيل ص٦

تفاصيل ص٢


